
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF 
FACULDADE DE DIREITO 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

 

 

  CAMILA MOREIRA LEITE 

 

 

 

 

A EXONERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A EMENDA 

CONSTITUCIONAL Nº19/98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NITERÓI 

2018 
  



 
 

CAMILA MOREIRA LEITE 

 

 

 

 

A EXONERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A EMENDA 

CONSTITUCIONAL Nº19/98. 

 

 

 

 

 

  

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à Faculdade de Direito da 

Universidade Federal Fluminense 

como requisito parcial à obtenção do 

grau de Bacharel em Direito. 

 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Helena Elias Pinto 

 

 

 

 

 

NITERÓI 
2018 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade Federal Fluminense 

Superintendência de Documentação 

Biblioteca da Faculdade de Direito 

 

 

 

 

 

 

 

L533    Leite, Camila Moreira 
A exoneração dos servidores públicos e a emenda constitucional Nº19/98/ 

Camila Moreira Leite – Niterói, 2018.  
62f.  

Orientadora: Profa. Helena Elias Pinto. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) 
-Universidade Federal Fluminense, 2018. 

1.Servidor Público. 2. Exoneração. 3. Estabilidade. 4 Emenda 
Constitucional. 5. Administração Pública. I. Universidade Federal Fluminense. 
Faculdade de Direito, Instituição responsável. II. Titulo 

                                                                                       CDD 341.3 



 
 

 

 

 

CAMILA MOREIRA LEITE 

 

 

A EXONERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A EMENDA 

CONSTITUCIONAL Nº19/98. 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à Faculdade de Direito da 

Universidade Federal Fluminense como 

requisito parcial à obtenção do grau de 

Bacharel em Direito. 

  

Aprovada em:                           de 2018. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_________________________________________________ 

Prof.ª. Dra. Helena Elias Pinto- Orientadora 
Universidade Federal Fluminense 

 

_________________________________________________ 

Fábio Paulo Reis de Santana 
Universidade Federal Fluminense 

 

_________________________________________________ 

Luiza Alves de Castro 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 
 

NITERÓI 

2018 



 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço, primeiramente, à Deus por tudo sempre. Por ter olhado e me guiado 

nessa jornada.  

Aos meus pais, Gleidy e Alexandre, por toda dedicação, empenho e incentivo 

proporcionando a mim todos os meios para que eu cursasse a faculdade de forma 

tranquila e concluísse meu sonho. 

Ao meu irmão, Eduardo, e ao Meu namorado, Lucas, por sempre me ouvirem 

e por terem tido bastante paciência ao longo destes cinco anos de provas, trabalhos 

e muito desespero. 

Aos meus avós, Lucy, Manoel (in memoriam) e Nely (in memoriam), por sempre 

me darem amor e muito carinho, que sempre aconchegam e dão uma renovada na 

energia. 

Aos meus amigos, por sempre estarem presente, me movendo e me 

incentivando a cada vez mais obter o meu sucesso. 

Por fim, minha gratidão a todo corpo docente da Universidade Federal 

Fluminense, que ajudaram a na minha formação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho aborda o instituto da Exoneração dos Servidores Públicos 

estáveis. A emenda Constitucional nº19/1998, anexou a Constituição Federal de 1988 

novas possibilidades de exoneração dos servidores estáveis, o que transmite uma 

flexibilização do direito adquirido do servidor público. Ambienta o leitor com a 

conceituação de servidor público, com o significado da estabilidade até as novas 

modalidades de exoneração. Trata-se, portanto, das diferentes possibilidades da 

perda do cargo público, sobretudo, as adicionadas pela Emenda Constitucional 

nº19/98. 

Palavras chave: Direito Administrativo. Administração Pública. Servidor 

Público. Estabilidade. Exoneração. Emenda Constitucional nº19/98. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The present work approaches the institute of the Dismissal of government 

Employees who contains stability. The Constitutional Amendment 19/1998 included 

new possibilities of stables public employees dismissal, which means more flexibility 

of the public servant`s acquired right. The work conceptualizes public servants, their 

stability and the new kinds of dismissal. Therefore, it discusses the different 

possibilities of political office forfeitures, mainly the ones added by the Constitutional 

Amendment 19. 

Key Words: Administrative law. Public Administration. State employee. Stability. 

Dismissal. Constitutional Amendment 19/1998.  
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INTRODUÇÃO 

 

Os servidores públicos, de uma maneira geral, são classificados como os 

agentes públicos que possuem uma relação de trabalho com o Estado, sendo assim, 

desempenham uma função pública, podendo ser: servidores estatutários e 

temporários, os ocupantes de cargo público, sendo o segundo por tempo determinado, 

nos termos do artigo 37, IX, da CRFB/88; empregados públicos, os que também 

ocupam cargo público, porém estão sob a égide do regime trabalhista, ou seja, são 

regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas.  

Ao procurar o mercado de trabalho, não restam dúvidas que o trabalhador 

moderno busca encontrar um emprego que irá lhe oferecer melhores condições de 

trabalho para o exercício de suas capacidades laborais. 

A estabilidade do emprego, um dos direitos garantidos constitucionalmente ao 

servidor, foi criada com o intuito de assegurar uma maior continuidade e melhor 

aproveitamento do desempenho. Esta garantia, está insculpida no artigo 41 da Carta 

Magna, que dispõe: “são estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores 

nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público”. 

A Administração pública contrata seus servidores, por meio de um ato 

vinculado, respeitando os princípios estabelecidos constitucionalmente que irão reger 

sua atuação, diferentemente do empregador privado, pois este, não detém a liberdade 

de contratar como bem entender. É importante, que ao contratar um servidor, e 

quando este já estiver contratado, sejam respeitados os princípios como da eficiência, 

moralidade, impessoalidade, legalidade, além da exigência da realização de concurso 

público (artigo 37, II da CRFB/88). 

Entretanto, a Estabilidade presente nos textos constitucionais, nunca foi 

absoluta, uma vez que desde seu surgimento existia a previsão da perda do cargo 

público, motivadas por sentença judicial transitada em julgado ou pela existência de 

um processo administrativo, sempre respeitando o princípio da ampla defesa e do 

contraditório. 

Todavia, após a elaboração da Emenda Constitucional nº 19 de 1998, a 

estabilidade dos servidores públicos foi relativizada, pois inseriu-se ao ordenamento 
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jurídico novas possibilidades do servidor estável ser exonerado, sendo: por 

insuficiência de rendimento, analisadas a partir de uma avaliação de desempenho; e 

em razão do descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal pelo ente da 

Federação na qual este esteja vinculado, ou seja, por excesso de gasto com pessoal. 

Ressalta-se que é vedado ao poder público demitir e exonerar seus servidores, 

sem estar se enquadrando nas hipóteses existentes, isto é, os servidores só poderão 

perder o cargo em que exercem suas atividades laborais, nas hipóteses 

constitucionais existentes, quais sejam: por sentença judicial transitada em julgado; 

por meio de processo administrativo disciplinar; mediante avaliação periódica de 

desempenho (pendente de regulamentação); e por excesso de gasto com pessoal. 

Portanto, pode-se definir o campo problemático do tema objeto do trabalho 

monográfico: a flexibilização da estabilidade dos servidores públicos, a partir de 

incorporação à Constituição de novas modalidades de perda do cargo público. 

O estudo proposto, parte da análise dos contextos históricos em que surgiu a 

flexibilização da estabilidade dos servidores públicos, no que ela consiste e suas 

consequências jurídicas e sociais. A compreensão destes elementos modificativos e 

a relevância para a garantia da estabilidade, demonstra o objetivo deste trabalho de 

pesquisa. 

Para tanto, a pesquisa inicia-se desde a conceituação dos servidores públicos 

e suas diferentes classificações, perpassando pela evolução do regime jurídico. Isto 

procurando uma melhor compreensão acerca dos trabalhadores que irão incorporar a 

estabilidade constitucional. 

Em seguida, no segundo capítulo desta Monografia, buscou-se um maior 

esclarecimento quanto aos diferentes tipos de estabilidade existente: a estabilidade 

da lei nº 8112/90, que rege os servidores estatutários, a estabilidade constitucional 

(artigo 19 do ADCT/88) e dos empregados públicos. Além disto, definiu-se a 

diferenciação entre estabilidade e vitaliciedade. 

Ato contínuo, o último capítulo da monografia, chega ao ponto crucial da 

pesquisa, explicitando a diferença de demissão e exoneração, apresentando as 

diferentes hipóteses de exoneração existentes no ordenamento jurídico, para por fim, 
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demonstrar que devido a existência da Emenda Constitucional nº19/98, evidenciou-

se uma flexibilização da estabilidade, como direito adquirido. 

Ressalta-se que, a metodologia utilizada no desenvolvimento do presente 

trabalho realizou-se a partir de uma dogmática-instrumental, sendo realizada a partir 

de uma pesquisa bibliográfica e documental, extraída de livros, da legislação regente 

da matéria, da jurisprudência e artigos pertinentes ao tema. 
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CAPÍTULO 1 – SERVIDOR PÚBLICO 

 

 

Aborda o presente capítulo as principais características e peculiaridades do 

servidor público. Este que atua em nome do Estado, objetivando a promoção do bem 

comum. 

A princípio, precisamos entender o que são servidores públicos, para que a 

posteriori, seja possível uma melhor compreensão acerca das diferentes 

classificações, dos regimes no qual são submetidos, tudo isso demonstrando a 

evolução do regime jurídico, que os servidores públicos são inseridos. 

 

1.1 CONCEITO 

 

No que diz respeito a matéria de agentes públicos no sistema brasileiro, existe 

uma grande controvérsia doutrinária, as classificações costumam variar de autor para 

autor. Para muitos, constata-se que servidores públicos são uma espécie dentro do 

gênero “Agentes Públicos” (MELLO, Celso Antônio de Bandeira. Manual de Direito 

administrativo. 2013.p.248). Neste sentido, é preciso analisar em que perspectiva se 

encontra tal espécie. 

Isto posto, o conceito de agentes públicos, surge de uma forma bastante 

ampliativa, visto que a classificação se constrói de maneira genérica aos que prestam 

e servem ao Poder Público, ainda que seja de forma definitiva ou temporária. Sendo 

assim, qualquer um que desempenhar e estiver em efetivo exercício de uma função 

estatal, poderá ser considerado Agente Público. 

Neste sentido, uma conceituação generalizada, englobará diferentes classes 

da esfera Pública, ou seja, serão classificados em um mesmo conjunto os chefes do 

Poder Executivo, os que pertencem à Administração Direta, às Autarquias e às 

Fundações Governamentais, entre outros que fomentam a estrutura pública do 

Estado. 

Existem também outros agentes, que detém a concessão do Estado para 

manifestar força jurídica e atividades temporária, estes que estruturam a 

Administração indireta, mas são alheios ao sistema estatal, sobretudo, devido sua 

atuação transitória, mediante autorização, permissão ou concessão do Estado. 
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Para que se denomine um divisor comum, foi delimitado duas importantes 

características que são de cunho essencial na caracterização do Agente Público, 

sendo a primeira de ordem objetiva, onde se faz presente a natureza da atividade que 

irá ser realizada, e a segunda de ordem subjetiva, que explicita a execução da 

atividade. 

Consequentemente, para que cada agente pudesse ter um tratamento de 

acordo com a função que desempenha e com o quadro que se encontra, verificou-se 

a necessidade de criação de diferentes classificações acerca dos agentes públicos. 

Desta forma, a necessidade do Estado em contratar servidores, ocorre devido 

a sua grande extensão e da necessidade de um instrumento que ajude a estruturar a 

organização das atividades que devem ser ministradas por ele. Portanto, para fins de 

cunho organizacional, os agentes públicos, são de suma importância para engrenar o 

sistema público, uma vez que estes irão compor e atuar em nome do Estado. 

 

1.2 CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 

Os servidores públicos, de uma forma geral, são os indivíduos que possuem 

uma relação de trabalho com o Estado, e em razão desta, desempenham uma função 

pública. Em outras palavras, a partir da prestação de um serviço para a Administração 

Pública, se fomenta um vínculo empregatício, pelo qual o Estado deve remunerar seu 

empregado. 

Conforme dito anteriormente, faz-se presente a diversidade em alguns 

aspectos que envolvem a caracterização dos servidores públicos, ou seja, na 

definição de qual grupo se adequaria e poderia receber o título de servidor público. 

Para José dos Santos Carvalho Filho: 

Servidores Públicos são todos os agentes que, exercendo com caráter de 
permanência uma função pública em decorrência de relação de trabalho, 
integram o quadro funcional de pessoas federativas, das autarquias e das 
funções públicas de natureza autárquica1  
 

É importante destacar que José Carvalho dos Santos Filho, não considera 

servidor público os empregados das entidades privadas que compõe a Administração 

                                                             
1 JOSE DOS SANTOS CARVALHO FILHO, Manual de Direito Administrativo, 2015. p.306 
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indireta, pois para o mesmo estes sempre estarão regidos pelo regime trabalhista. Ou 

seja, as Empresas Públicas, as Sociedades de Economia Mista e Fundações Públicas 

de Direito privado, não irão formar essa categoria. 

Neste passo, Hely Lopes Meirelles, define: 

Os servidores públicos constituem subespécies dos agentes públicos 
administrativos, categoria que abrange a grande massa de prestadores de 
serviços à Administração e a ela vinculados por relações profissionais, em 
razão de investidura em cargos e funções, a título de emprego e com 
retribuição pecuniária2 
 

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello (MELLO, Celso Antônio Bandeira 

de. Curso de Direito Administrativo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2003.p. 226), 

agentes públicos são “os sujeitos que servem ao Poder Público como instrumentos 

expressivos de sua vontade ou ação, ainda quando o façam apenas ocasional ou 

episodicamente”. 

Neste sentido, é possível destacar que dentro deste conglomerado, existem 

três tipos de trabalhadores públicos: Os servidores públicos Estatutários, que ocupam 

cargo público, e são regidos pela Lei nº8112/90, os  Servidores Públicos Celetistas, 

estes que estão sob o regime da CLT- Consolidação das Leis do Trabalho, e  Os 

Servidores Temporários, estes, que são contratados por tempo determinado, a fim de 

suprir uma necessidade excepcional do interesse público, com sua previsão aludida 

no artigo 37, IX, da Carta Magna, conforme análise a seguir.  

 

1.2.1 Servidores Públicos Estatutários 

 

Servidores Estatutários são os ocupantes de cargos públicos providos por 

concurso, conforme artigo 37, II, da Constituição Federal. Sendo submetidos a um 

estatuto, que define direitos e obrigações, estabelecidos em lei, para cada ente 

federativo. 

 Existe uma série de fatores que irão determinar a classificação deste grupo.  

Uma das características mais importantes na definição do perfil do servidor público, é 

a definitividade, pois em regra, o servidor desenvolve sua função de maneira 

permanente. 

                                                             
2 HELY LOPES MEIRELLES, Direito Brasileiro, 2014. p. 124 
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A utilização de um regime estatutário, faz com que seja deliberado a relação 

jurídica entre o servidor público e o Estado. As regras encontram-se, sobretudo, na 

Lei nº 8112/90, lei que regulamenta os servidores públicos estatutários. Entretanto, 

também há a possibilidade da existência de outras regras, que servirão de cunho 

organizacional, podendo estar previstas em decretos, portarias, atos administrativos 

e outros. 

O regime Estatutário, possui a característica de Pluralidade Normativa, ou seja, 

os estatutos funcionais são múltiplos. Sendo assim, a responsabilidade da criação dos 

estatutos pertence a cada ente da federação, podendo então conter estatutos 

federais, estaduais, distritais e municipais. Caberá a pessoa da federação, adotar um 

regime para seus servidores. 

A relação que se forma com o Poder Público e o Servidor Público, não é uma 

relação contratual, mas trata-se de uma relação própria do direito público, ou seja, 

onde a essência é a conjugação de vontade. A administração pública contrata seus 

servidores por meio de um ato vinculado devendo respeitar os princípios 

constitucionais que delimitam a sua atuação. 

Ademais, de acordo com o artigo 2º da Lei nº 8112/1990, servidor público 

estatutário será todo aquele que estiver legalmente investido em cargo público e que 

estejam desenvolvendo as atividades da natureza do cargo pública como “o conjunto 

de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem 

ser cometidas a um servidor”, conforme o aludido no artigo 3º da referida lei. 

Além disto, o servidor estatutário, irá adquirir a estabilidade funcional, após três 

anos de efetivo exercício da função. Também se faz presentes, benefícios como 

aposentadoria com regime próprio, licenças e adicionais variáveis de acordo com a 

legislação específica. 

 

 1.2.2 Servidores Públicos Celetistas 

 

Os denominados Servidores Públicos Celetistas, também podem ser 

conhecidos como Servidores Públicos Trabalhistas, pois as regras que os regulam 

são as consoantes do regime da CLT- Consolidação das Leis Trabalhistas (Decreto 
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Lei nº5.452/43). Ainda que estejam sob um regime diferente do comum, que seria o 

regime. 

Para esta tese, as regras em que essa categoria se submete, são similares as 

do regime básico, se assemelhando a relação que se aplica ao campo privado, se 

diferenciando apenas que uma das partes envolvidas nessa relação é o Poder 

Público. 

As características desta classe, se diferencia do regime estatutário. Este 

regime, se caracteriza, sobretudo, pela unicidade normativa, visto que todas as regras 

estão contidas em um único diploma legal, a CLT. Ou seja, todos que adotarem o 

sistema celetistas, irão seguir as mesmas regras, que estão contidas neste diploma. 

Diferentemente, do regime estatutário, os servidores públicos celetistas, 

possuem a relação jurídica com o Estado, de natureza contratual, estando sob judice 

do contrato de celebrado entre ambos. 

Ainda assim, se faz de suma importância, ressaltar, que mesmo que a relação 

seja contratual, não altera a tipificação de servidor público. 

 

1.2.3 Servidores Temporários 

 

Temporários, serão os servidores que são contratados para exercer uma 

função temporária, e que serão submetidos a leis editadas por cada unidade 

federativa. Estes que tem sua contratação devido o surgimento de uma necessidade 

temporária de interesse público. 

 Na esfera federal, é possível que seja feita a contratação temporária, devido a 

determinação legal, no artigo 37, IX, da Constituição Federal, desde que seja 

respeitado os requisitos para tal ato. Além da Carta Magna, estes também possuem 

um regime jurídico próprio, sendo a Lei nº 9489/99 e 10.667/03. 

Ainda que os agentes públicos temporários tenham um contrato com o Poder 

Público, não se trata de um contrato estabelecido nos moldes da CLT. Na verdade, os 

contratos de cunho temporário dentro da administração pública. 



17 
 

 

Os servidores contratados para atuar de forma temporária, para alguns 

doutrinadores, não ocupam cargo público, e também não estão sujeitos ao regime 

estatutário. Assim, evidencia Marcelo alexandrino: 

Na esfera federal, a contratação por prazo determinado encontra-se 
disciplinada pela Lei nº 8.745/1993, bastante alterada pela Lei nº 9.849/1999 
e pela Lei nº 10.667/2003. Seu âmbito de aplicação restringe-se aos órgãos 
da Administração Direta federal, às autarquias e às fundações públicas 
federais. O pessoal contratado com base nessa lei não pode ser considerado 
estatutário (pois o regime jurídico trabalhista a que se submetem é 
contratual), nem celetista (não são regidos pela CLT). Não ocupam cargos na 
Administração Pública. O regime de previdência social a que estão sujeitos é 
o regime geral, aplicável a todos trabalhadores civis, com exceção dos 
ocupantes de cargos públicos efetivos. Podemos dizer que os contratados 
com base na Lei nº 8.745/1993 exercem função pública remunerada 

temporária para determinado órgão ou entidade da Administração. ” 3 

 
A relação Jurídica que conecta o Poder Público e os titulares de cargo público, 

não é a índole contratual, mas a estatutária.  

Dentro das relações de cunho contratual, os direitos e deveres, são 

estabelecidos por meio de um contrato bilateral, que provocam de imediato, direitos 

adquiridos em relação a eles. Diferentemente da relação que envolve o regime 

estatutário, visto que neste eliminando apenas as questões constitucionais 

impeditivas, o Estado, censura o poder de modificar legislativamente o regime jurídico 

de seus servidores. 

Nesta perspectiva, o diferencial do outro regime, são os benefícios e vantagens, 

sobretudo, a segurança da continuidade do trabalho, que são adquiridas ao tomar 

posse do cargo público. Todavia, ainda que o servidor possua uma série de proteções 

e garantias assegurados pela lei pelo qual são submetidos e pela Constituição, ainda 

assim é possível existir a punição dos que integram a categoria, ou seja, é possível a 

exoneração do cargo em que se encontra inserido. 

No momento em que ocorre a posse do cargo público, automaticamente se 

estabelece o ato vinculado entre as partes, ou seja, nasce a obrigação da observação 

dos princípios constitucionais, pelos quais serão submetidos. Para que um servidor 

ingresse no quadro da administração pública é preciso que este atenda os princípios 

presentes, principalmente, no artigo 37, caput da CRFB/88: moralidade, legalidade, 

                                                             
3ALEXANDRINO; PAULO, 2008, p. 230 
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impessoalidade, eficiência, além da necessidade prévia da prestação de um concurso 

público. 

Embora haja diferentes doutrinas que classificam agentes públicos e diferentes 

categorias nas quais estes se enquadram, o presente trabalho focará sua tese nos 

servidores estatutários e nas garantias constitucionais que os mesmos possuem. 

 

1.3 A EVOLUÇÃO DO REGIME JURÍDICO DO SERVIDOR PÚBLICO 

 

Com o advento da Constituição de 1988, instaurou-se o regime jurídico único, 

a fim de regulamentar a contratação de servidores públicos. Este determinava que os 

entes da federação, deveriam instituir dentro da sua competência, um regime jurídico 

único e planos de carreiras, para reger os servidores que irão compor a administração 

pública direta, as autarquias e fundações públicas, segundo a redação do artigo 39, 

caput da CRFB/88. 

Sendo assim, antes da reforma constitucional, não existia restrições acerca da 

contratação de servidores públicos por meio do regime celetista, o que ocasionava 

uma mistura de servidores exercendo a mesma função, porém regulados por sistemas 

diferentes. Assim, ao estabelecer um regime jurídico único, a Constituição determinou 

o uso de um sistema uniforme a ser adotado por cada ente federativo. 

A partir da redação original do artigo 39, caput, da Constituição Federal de 

1988, surgiram três correntes acerca da interpretação do significado e da intenção do 

legislador ao escrever “regime jurídico único” neste artigo.  

Para uma primeira corrente, a expressão regime jurídico único, equivalia à 

adoção do regime estatutário, por conter mais benefícios e, consequentemente uma 

maior efetividade, visto que parte da premissa que o servidor será mais eficiente se 

satisfeito no exercício de sua função; para uma segunda corrente, o sentido da frase 

determinava a possibilidade do ente de escolher o regime a ser utilizado. E uma vez 

feita a opção, deverá se estender ás autarquias e as fundações a eles ligados; Por 

último, a terceira corrente, acredita que o ente irá escolher dentre as opções de regime 

(estatuário e celetista), e sua escolha apenas irá ser aplicada dentro da sua jurisdição. 
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Ainda que não haja uma pacificidade acerca do tema, predomina no âmbito 

jurídico e na doutrina, a segunda corrente.  

Para Celso Antônio Bandeira de Mello, o legislador não quis restringir a 

Administração pública a contratação somente pelo regime estatutário. O mesmo 

defendia a possibilidade da existência de servidores celetistas, todavia todos deveriam 

ser submetidos a um regime uniformemente aplicável pela Administração.  

Seu intento [do art. 39, CF] foi evitar que pudesse existir, na mesma esfera 
governamental, um regime de pessoal para a administração direta, outro para 
a autarquia tal, outro para autarquia qual, outro ainda para a fundação ‘A’ e 
mais outro para a fundação ‘B’, como vinha ocorrendo. Assim, o que impôs 
foi que, em cada esfera de governo, a administração direta, as autarquias e 
fundações públicas tivessem, entre si, uma uniformidade no regime 
dispensado ao pessoal; um ‘regime único’ para as três, ou seja, um só, um 
mesmo, para quaisquer delas no que concerne ao pessoal, mas não 
necessariamente igual para todos os servidores.4. 
 

Todavia, o entendimento de José dos Santos Carvalho Filho, adota uma 

posição diferente, pois defende que a Constituição permitiu que cada um dos entes 

estatais adotasse um único regime, sendo este estatutário ou celetista: 

(...) De qualquer modo, pensamos que o Constituinte nem quis obrigar à 
adoção exclusiva do regime estatutário, nem, por outro lado, desejou admitir 
a cisão de regimes entre a Administração Direta, de um lado, e as autarquias 
e fundações de direito público, de outro. No primeiro caso, não houve 
expresso mandamento constitucional que conduzisse àquela conclusão; no 
segundo, a cisão retrataria uma ruptura na lógica criada para a unicidade do 
regime. Por via de consequência, reiterando pensamento que já adotávamos 
em edições anteriores, consideramos que a intentio do Constituinte foi a de 
que o regime de pessoal fosse apenas único, seja o estatutário, seja o 
trabalhista – tese sufragada pela segunda corrente doutrinária já mencionada 
– com o que se poderiam evitar os velhos confrontos entre servidores da 
mesma pessoa federativa, tendo por alvo normas diversas estabelecidas por 
cada um daqueles regimes5. 

O que implica dizer que, caso a Administração opte pelo regime celetista no 

serviço público, seu servidor será regido pelo Decreto Lei nº 5.452/1943 (CLT). 

Todavia, ao optar pelo regime estatutário, esta deverá estabelecer as normas 

aplicáveis a seus empregados. 

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro, algumas categorias necessariamente 

deverão ser ocupadas por um regime jurídico único, sob égide da Lei 8112, que 

                                                             
4 BANDEIRA DE MELLO, C. A., Curso de Direito Administrativo, 1996, p. 156-157 
5 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30ª Ed. 2016, p.226 
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regulamenta o regime estatuário, sobretudo, devido a importância dos cargos 

ocupados: 

Algumas categorias se enquadrarão necessariamente como servidores 
estatutários, ocupantes de cargos e sob regime estatutário, estabelecido por 
leis próprias: trata-se dos membros da magistratura, do Ministério Público, do 
Tribunal de contas, da Advocacia Pública e da Defensoria Pública6  
 

Continua, a ilustre doutrinadora, reformulando seu pensamento anterior, assim 

se manifesta sobre o regime jurídico único: 

O regime estatutário é que deve ser adotado, tendo em vista que as carreiras 
típicas de Estado não podem submeter-se a regime celetista, conforme 
entendeu o Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 2.310 (pertinente ao 
pessoal das agências reguladoras). Ainda que para atividades-meio o regime 
celetista fosse aceitável, o vínculo de natureza estatutária se impõe em 
decorrência da exigência de que o regime jurídico seja único7 
 

Para Di Pietro, é indiscutível que as carreiras que compõe o alto escalão da 

atividade administrativa pública, não podem ser de cunho contratual, mas sim, devem 

ser submetidas a um regime mais rígido. 

Em 1998, foi promulgada uma Emenda Constitucional, a EC nº19, que 

determinava a dissolução do regime jurídico único fomentado pela redação original do 

texto constitucional. Sendo sua nova redação: 

Art.39. A união, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão 
conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado 
por servidores designados pelos respectivos poderes. 
 

Portanto, percebe-se que com a mudança do texto, tornou-se possível a 

contratação de servidores sob mais de um regime. Ou seja, permitiu-se que no mesmo 

ente tivesse servidores regidos por diferentes regimes jurídicos. 

Deste modo, não se fazia mais presente a obrigação de vincular os servidores 

públicos a um único regime, desobrigando, a vinculação dos entes a aplicação do 

regime jurídico único. Entretanto, essa não obrigação, não ocasionava a extinção do 

regime jurídico único. 

                                                             
6 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo – 27ª edição - página 602 
7  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo, 27ª edição, p.605 e 606. 
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Ao ser definido um regime jurídico único com o advento da Constituição de 

1988, vários servidores que haviam sido contratados pelo regime celetista, passaram 

a incorporar a Administração Pública de maneira irregular. 

Nos Atos das Disposições Transitórias, em seu artigo 19, determina-se que os 

servidores que eram contratados por outro regime, e já faziam parte da Administração 

Pública até 5 de outubro de 1983, seriam considerados estáveis. 

Entretanto, ao ser promulgada a EC 19/98, estes servidores foram 

considerados servidores não estáveis, visto que estes nunca adquiriram estabilidade. 

Além disto, estes serão exonerados antes dos demais servidores, na hipótese de 

exoneração por excesso de gasto com pessoal, presente no artigo 169, §3º da 

Constituição Federal. 

Em 2000, foi proposta uma Ação Direta de Inconstitucionalidade de nº 2135-

4/DF, para contestar a constitucionalidade da Emenda Constitucional 19/1998, 

alegando a existência de inconstitucionalidade formal objetiva, ou seja, quando o vício 

se estabelece no rito da formação da Emenda. 

Posteriormente, em 2007, o Supremo Federal deferiu a Medida Cautelar da ADI 

Nº2135-4, por identificar o vício formal da Emenda Constitucional. Sendo seu acórdão 

publicado em 7/03/2008, determinando a inconstitucionalidade da parte da Emenda 

Constitucional nº19 que aboliu a exigência de um regime jurídico único, restaurando 

a redação original do artigo 39, caput: 

Art.39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no 
âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para 
os servidores da administração pública direta, das autarquias e das 
fundações públicas. 
 

Sendo assim, voltou a vigorar o regime único anteriormente estabelecido, 

interpretando ainda, que contratar empregados via regime celetista (CLT), é de caráter 

tipicamente privado, não se aplicando ao servidor público, ainda que este seja 

temporário. Portanto, o regime estatutário torna-se obrigatório, visto que a partir da 

publicação do acórdão em 07/03/2008, tornou-se inviável a contratação via CLT. 

 Em nome da segurança jurídica, as contratações via CLT já existentes, foram 

mantidas, não se admitindo apenas novas contratações. 
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Por sua própria essência e pela expressa disposição em seu corpo, a decisão 

que foi proferida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal possui efeito ex nunc, isto é, 

de tal maneira, preservam as admissões anteriormente feitas sob regimes diversos, 

inclusive sob regime contratual estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho. 

A decisão de revogar a redação do artigo 39, caput da Constituição reformado 

pela EC nº19, também atingiu os casos de contratação por tempo determinado, ou 

seja, os servidores públicos temporários, previstos no artigo 37, IX, da Constituição 

Federal. São as chamadas contratações temporárias, admitidas mediante a edição de 

lei, por cada ente federativo, isto é, Estados, União, Municípios, cada um deveria ter 

uma lei regulamentando essas contratações, que seriam regidas pelo regime da CLT, 

o que não será mais possível. 

No caso das contratações temporárias, que são feitas mediante excepcional 

interesse público, a solução será a edição de uma nova lei que regulamente essa 

categoria, não mais pelo regime da CLT, mas sim por um regime administrativo 

especial. 

Embora não tenha havido até a presente data uma decisão definitiva de mérito, 

apenas a concessão da medida liminar para suspender a eficácia da EC nº19 no artigo 

39, caput da CRFB/88, várias foram as manifestações de ministros, confirmando a 

decisão final de inconstitucionalidade formal. Por isso, volta a vigorar com efeito erga 

omnes o regime jurídico único na esfera pública. 
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CAPÍTULO 2 – ESTABILIDADE DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 

 

Os ocupantes de cargos públicos estão acobertados por garantias que 

almejam, principalmente, garantir uma boa qualidade e, dentro do possível, 

independência na prestação do serviço público. Procurando também, resguardar o 

próprio servidor, de possíveis arbitrariedades que possam surgir. 

Uma das maiores garantias do servidor público, é incontestavelmente a 

estabilidade. Essa garantia, surge não só como um benefício aos que integram o 

quadro da administração pública, mas também com o intuito de incentivar a prestação 

de concurso para ingressar na esfera pública, buscando uma maior efetividade da 

atividade Estatal. 

Esta garantia, se faz presente desde a Constituição Federal de 1934, porém 

antes da reforma constitucional, a estabilidade era vista como uma garantia ao 

servidor. Todavia, na atual conjuntura, para muitos doutrinadores, a estabilidade antes 

de ser uma garantia do cargo, é uma garantia do desempenho de função pública. 

José dos Santos Carvalho Filho, expressa que: 

Estabilidade é um direito outorgado ao servidor estatutário, nomeado em 
virtude de concurso público, de permanecer no serviço público após três anos 
de efetivo exercício, como passou a determinar a EC nº19/98, que alterou a 
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artigo 41 da CF, pelo qual anteriormente era exigido o prazo de apenas dois 
anos.8 
 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, também proferiu seu entendimento, promovendo 

a ideia de que estabilidade significa garantia de permanência no serviço público, 

conforme expõe: 

Estabilidade é a garantia de permanência no serviço público assegurada, 
após dois anos de exercício, ao servidor público nomeado por concurso, que 
somente pode perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em 
julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada 
ampla defesa. Prevista no art. 41 da Constituição, a estabilidade somente 
beneficiará o funcionário público, ou seja, aquele investido em cargo. 
O dispositivo, no caput, diz que “são estáveis, após três anos de efetivo 
exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público”. Nos 
termos do § 1º, o servidor público estável só perderá o cargo em virtude “de 
sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo 
em que lhe seja assegurada ampla defesa”. A referência a cargo e a 
nomeação exclui a aplicação do dispositivo para os servidores admitidos ou 
contratados para desempenho de emprego ou função pública. Isto significa 
que constitui requisito para aquisição de estabilidade a efetividade do 
servidor, ou seja, a sua condição de funcionário nomeado por concurso para 
ocupar cargo público que só possa ser provido por essa forma.9 
 

Em resumo, considera-se estabilidade um direito outorgado ao servidor 

estatutário, adquirido em virtude da nomeação e posse no concurso público, após três 

anos de permanência de efetivo serviço dentro do cargo no qual está inserido. Este 

entendimento foi determinado após a EC nº19/1998 que modificou o artigo 41 da 

CRFB/88, aumentando o prazo de dois para três anos, para que o servidor adquira a 

estabilidade. 

Faz-se necessário atentar-se ao fato, de que a Estabilidade não é dada ao 

servidor no momento da sua posse. Conforme entendimento constitucional, aludido 

no artigo 41 da CRFB, em seu §4º, já exposto anteriormente, o servidor precisa 

cumprir o lapso temporal de 3 (três) anos de efetivo exercício, além disto, a aquisição 

da estabilidade também dependerá de uma avaliação de desempenho, realizada por 

meio de uma comissão funcional. 

O artigo 28 da Emenda Constitucional 19 de 1998, consagrou aos servidores 

que já pertenciam a esfera da Administração Pública antes da mudança de prazo, a 

estabilidade, ou seja, mesmo que estes estivessem em estágio probatório a época da 

                                                             
8 FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo, 30ª Ed. 2015, p.697. 
9 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo 2. Ed São Paulo, 2013. 
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Emenda, lhe foi resguardada a estabilidade. Sendo assim, a mudança no texto 

constitucional, só atinge aos servidores que tomarem posse após 05/06/1998. 

Ainda que a comissão que analisa o desempenho do servidor, não for formada 

ou a mesma retarde o laudo, demonstrando o resultado da avaliação após decorrido 

três anos de efetivo exercício que irá promover a estabilidade ao servidor, o mesmo 

será considerado estável, ainda que sua avaliação não tenha sido realizada. 

No entendimento de José dos Santos Carvalho Filho, “O que não se pode é 

prejudicar o servidor, já cumpriu integralmente o período de estágio, pela inércia ou 

ineficiência dos órgãos administrativos” (2015, pagina 697). Isto é, para que seja de 

fato cumprido o dispositivo, é preciso que a avaliação ocorra antes do findo prazo para 

adquirir estabilidade. 

A avaliação do servidor, é apenas um procedimento prévio e não possui 

idoneidade jurídica para afasta-lo dos quadros da administração, outros fatores como 

veremos mais tarde implicam na exoneração, mesmo com a estabilidade funcional. 

Os que ocupam cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, não irão 

adquirir estabilidade, visto que é incompatível a característica de transitoriedade de 

exercício com o direito de adquirir o benefício. Entretanto, quando a estabilidade está 

em pauta, o que se tem em mente são os cargos eletivos, pois a garantia de 

permanência para os cargos vitalícios, possuem o nome de vitaliciedade, 

nomenclatura particular do cargo. 

Na doutrina Brasileira, o entendimento acerca da estabilidade é praticamente 

unânime, não estando presente maiores dificuldades acerca deste conceito.  

José dos Santos Carvalho Filho, entende que “Estabilidade é o direito 

outorgado ao servidor estatutário, nomeado em virtude de concurso público, de 

permanecer no serviço público após três anos de efetivo exercício, como passou a 

determinar a EC nº19/1998, que alterou o art.41 da CF” (FILHO, 2015, p. 697). 

Ou seja, o Jose dos Santos Carvalho Filho, interpreta que somente os 

indivíduos que obtiverem êxito no certame, tomarem posse e assumirem cargos 

públicos, completando três anos de efetivo exercício, irão adquirir a estabilidade 

funcional. 
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Celso Antônio Bandeira de Mello, não interpreta de forma diferente: 

Direito de não ser demitido do serviço público, salvo se incidir em falta 
funcional grave, apurada em processo judicial ou processo administrativo em 
que lhe seja assegurada a ampla defesa ou em consequência de avaliação 
periódica de desempenho, igualmente assegurada a ampla defesa.10 
 

Portanto, é clara a unicidade de pensamentos quando envolve o benefício da 

estabilidade funcional, determinado na constituição. 

Torna-se imprescindível, compreender que o servidor possui estabilidade no 

serviço público e não no cargo para qual foi designado. Ou seja, uma vez que o 

servidor adquiri estabilidade no serviço ocupando determinado cargo que permaneça 

dentro de sua carreira, ainda que haja mudança de cargo este não terá que se 

submeter a outro estágio probatório para renovar seu benefício. Por outro lado, uma 

vez que o mesmo se habilite em um cargo de natureza e carreira diversas, terá que 

se submeter a um novo estágio probatório. 

De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça: A estabilidade 

diz respeito ao serviço público e não ao cargo. O servidor estável, ao ser investido em 

novo cargo, não está dispensado de cumprir estágio probatório” (Recurso em 

Mandado de Segurança nº859). 

Consequentemente, após o entendimento do STJ, não restam dúvidas quanto 

ao fato de que o benefício está ligado ao serviço e não ao cargo. Sendo claro a 

jurisprudência fomentada. 

Neste sentido, não restam dúvidas quanto a ilegalidade da concessão da 

estabilidade aos cargos em comissão. Sobre a matéria José dos Santos Carvalho 

Filho, leciona: 

(...) A natureza desses cargos impede que os titulares adquiram estabilidade. 
Por outro lado, assim como a nomeação para ocupá-los dispensa a 
aprovação prévia em concurso público, a exoneração do titular é despida de 
qualquer formalidade especial e fica a exclusivo critério da autoridade 
nomeante. Por essa razão é que são considerados de livre nomeação e 
exoneração.11 
 

Atualmente, no ordenamento jurídico brasileiro, para que o servidor adquira 

estabilidade é necessário que o mesmo preencha quatro requisitos que se encontram 

                                                             
10 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 2007, p. 290. 
11 FILHO, Jose dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo, 1999, 5ª Ed., p.430. 
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no rol do artigo 41, §4º da CRFB/88. Sendo estes: Aprovação em concurso público; 

nomeação para o cargo de provimento efetivo; Cumprimento de Estágio Probatório no 

Período de três anos e Avaliação Especial de Desempenho por comissão instituída 

para tal fim. 

Sendo assim, essa é a maneira mais usual pela qual o indivíduo que se insere 

em um cargo público adquire a sua estabilidade, isto é, adquire uma segurança quanto 

ao emprego no qual ele presta serviço. Além do previsto da Constituição de 1988, em 

relação à estabilidade do regime estatutário, também se faz presente no artigo 19 do 

Atos da Disposições Constitucionais Transitórias, outra forma de estabilização, 

conhecida como constitucional.  

A Estabilização Constitucional, conforme a doutrina a classifica, indica que se 

tornará estável os servidores civis, da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, 

da administração Direta, autárquica e fundacional, que estavam em exercício há pelo 

menos cinco anos no serviço público e que não tenham sido admitidos nos moldes do 

artigo 37 da CRFB/88, quando foi determinado a necessidade de prestação de 

concurso público. 

Mesmo que as formas de estabilização do serviço público, tenham sido 

incorporadas de maneira diferente, elas promovem direitos iguais aos servidores. 

Sendo estes:  a possibilidade de reintegração no serviço público, no caso de demissão 

invalida, disponibilidade funcional, caso seu cargo seja extinto ou o direito de 

inatividade remunerada. 

As duas formas, promovem ao servidor o direito de permanência no serviço, 

sendo possível sua perda, somente nas hipóteses taxativas que estão expostas na 

legislação e que veremos a seguir. Sendo estas, a demissão e a exoneração. 

Sendo assim, torna-se clara as três hipóteses de Estabilidade que estão 

presentes dentro do ordenamento jurídico brasileiro. 

Por fim, vale destacar que as noções de estabilidade e efetividade não 

possuem o mesmo sentido. Tratando-se de elementos, com perfil, bastante 

diferenciado e com finalidades próprias. A estabilidade é uma garantia constitucional, 

já a efetividade, é apenas, a situação jurídica que qualifica a titularização de cargos 
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efetivos. É possível haver efetividade sem estabilidade e vice-e-versa, ou existir 

concomitantemente as duas. 

 

2.1. ESTABILIDADE DO REGIME DA LEI 8.112/90 

 

De maneira geral, é possível afirmar que a estabilidade deve ser interpretada 

como a garantia de permanência no serviço para o servidor nomeado por concurso 

público, sendo indispensável para sua obtenção o cumprimento dos requisitos 

presentes na Constituição. De outro modo, estabilidade será o direito que o servidor 

adquire, após ter logrado êxito nos requisitos legais, e somente ter a perda do cargo, 

nas hipóteses previstas na Constituição da República. 

O artigo 41, caput da Constituição Federal de 1988 determina que “são estáveis 

após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento 

efetivo em virtude de concurso público. Sendo assim, entende-se que é indispensável 

a nomeação ao cargo efetivo, após prévia aprovação no concurso público e ter 

cumprido três anos de efetivo exercício no respectivo cargo, para que então seja 

possível a aquisição do referido benefício. 

Ademais, além dos requisitos que são considerados essenciais à aquisição da 

estabilidade, o servidor também deverá ser submetido ao estágio probatório com 

duração de três anos, sendo determinado pela Constituição Federal, após EC nº19/98 

e obter aprovação na avaliação de Desempenho realizada por uma Comissão 

Especial, que possui previsão no artigo 41, §1º, da CRFB/88. 

Acerca do tema, importante verificar-se a opinião de José dos Santos Carvalho 

Filho: 

Lamentavelmente, o estágio probatório até agora, só existiu na teoria, pois 
que, ressalvadas raríssimas exceções, jamais se conseguiu verificar qualquer 
sistema de comprovação adotada pela Administração que permitisse concluir 
que por uma avaliação honesta e efetiva sobre os requisitos para o 
desempenho dos cargos públicos. Como é lógico, acabam ultrapassando 
esse período servidores ineptos, desidiosos e desinteressados, que, em 
consequência, adquirem estabilidade e ficam praticamente insuscetíveis de 
qualquer forma de exclusão. 12 
 

                                                             
12 FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo, p.700, 30ªEd. 
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Pode-se presumir, que para José dos Santos Carvalho Filho, a falta de uma 

fiscalização e de uma avaliação eficaz de conduta e efetividade, provocam uma falha 

no sistema. 

Em relação ao primeiro requisito à aquisição, a aprovação no certame, que foi 

mencionado acima, está implícito que o mesmo consiste na efetividade do cargo, que 

deveria ser compreendida como uma exigência de prévia aprovação em concurso 

público para provimento de cargo efetivo. 

Vale ressaltar, que neste caso o legislador, buscou em afastar a possibilidade 

da existência de empregados públicos e servidores temporários ou comissionados, 

sem vínculo permanente com a Administração Pública, adquira direito de permanecer 

no cargo. 

A respeito do segundo requisito, podemos dizer que ele se relaciona com a 

necessidade do servidor de cumprir o prazo de estágio probatório, isto é, prazo pelo 

qual o servidor público se submete a um processo de avaliação do cargo, com duração 

de três anos. 

Destaca-se que para o período de estágio probatório não será computado os 

possíveis períodos de licenças ou afastamentos que ocorram durante este ciclo. 

O prazo como já vimos anteriormente, sofreu modificações com a EC nº 19. A 

mudança na duração do prazo do estágio probatório feito pela Emenda Constitucional 

nº19/98, provocou divergentes interpretações no que se refere ao terceiro requisito 

para a aquisição da estabilidade. Visto que, o terceiro requisito que consiste no 

cumprimento de um prazo de efetivo exercício, este, que se conecta com o prazo do 

estágio probatório. 

Ademais, em 2008 institui-se uma Medida Provisória nº432, que continha o 

artigo 431, que alterava o artigo 20 da Lei nº8112/90, ampliando o prazo para três 

anos, contudo este prazo não foi convertido na Lei nº10.783/2008, ficando, desta 

forma, mantido o prazo inicial de dois anos de estágio probatório. 

Logo, essas modificações implicam em divergentes interpretações 

jurisprudenciais no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, mas 
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até o momento, não foi consolidada, em nenhum dos tribunais superiores uma 

determinação jurisprudencial 

Ainda assim, o STJ, em sua corte suprema, tem utilizado o entendimento da 

nova redação do artigo 41 da Constituição Federal, isto é, da mesma forma que é 

necessário o tempo de duração do cargo efetivo, será igual no tempo de estágio 

probatório, ainda que sejam sobre assuntos distintos. Interpretações presentes nos 

arrestos a seguir: 

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR 
PÚBLICO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19/98. ESTÁGIO 
PROBATÓRIO. TRÊS ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. PRECEDENTES 
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. NÃO CABIMENTO. 
1. A Terceira Seção desta Corte, ao interpretar a alteração promovida pela 
Emenda Constitucional nº 19/98 no artigo 41 da Lei Maior, consolidou a 
tese segundo a qual o prazo do estágio probatório dos servidores públicos 
é de três anos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo 
Tribunal Federal. 
2. Tendo em vista que apenas o período de efetivo exercício no cargo deve 
ser considerado para conclusão do estágio probatório, período no qual se 
verifica se o servidor preenche os requisitos para o desempenho do cargo, 
em caso de cessão do servidor para outro órgão ocorre suspensão da 
contagem do prazo de três anos. 3. Não pode o servidor em estágio 
probatório, ainda não investido definitivamente no cargo, aposentar-se 
voluntariamente, uma vez que o estágio probatório constitui etapa final do 
processo seletivo para a aquisição da titularidade do cargo público. 
Precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal. 4. Recurso ordinário 
improvido.13 
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
SERVIDOR PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. EMENDA 
CONSTITUCIONAL 19/98. TRÊS ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. 
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O STJ sufragou o entendimento 
de que, após a Emenda Constitucional 19/98, o prazo do estágio probatório 
passou a ser de 3 anos, acompanhando a alteração para aquisição da 
estabilidade, não obstante tratar-se de institutos distintos. Precedentes. 2. 
Agravo Regimental desprovido.14 
 

Entretanto, a mesma corte, já acolheu entendimentos distintos, acerca do 
mesmo assunto: 

 
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. ESTÁGIO 
PROBATÓRIO. ART. 20 DA LEI N.º 8.112/90. ESTABILIDADE. 
INSTITUTOS DISTINTOS. ORDEMCONCEDIDA. 1. Durante o período de 
24 (vinte e quatro) meses do estágio probatório, o servidor será observado 
pela Administração com a finalidade de apurar sua aptidão para o exercício 
de um cargo determinado, mediante a verificação de específicos requisitos 
legais. 2. A estabilidade é o direito de permanência no serviço público 

                                                             
13 RMS 23689 RS 2007/0039337-2, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, T6 Sexta 
Turma, DJe 07/06/2010 
14 AgRg no Recurso Especial nº 1.172.008- RS 2009/0235718-0, Relator Ministro Napoleão Maia 
Filho, T5 quinta turma, DJe 07/04/2011. 



31 
 

 

outorgado ao servidor que tenha transposto o estágio probatório. Ao término 
de três anos de efetivo exercício, o servidor será avaliado por uma comissão 
especial constituída para esta finalidade. 3. O prazo de aquisição de 
estabilidade no serviço público não resta vinculado ao prazo do estágio 
probatório. Os institutos são distintos. Interpretação dos arts. 41, § 4º da 
Constituição Federal e 20 da Lei n.º 8.112/90. 4. Ordem concedida. 15 

 

O Supremo Tribunal Federal, também já se pronunciou a favor da 
modificação, utilizando então o novo prazo de três anos para conclusão do estágio 
probatório: 

 
Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal 
de Justiça, ementado nos seguintes termos: “ADMINISTRATIVO. 
SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO JUDICIÁRIO AUXILIAR DO TJSC. 
ESTÁGIO PROBATÓRIO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. OFENSA AOS 
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. 
AUSÊNCIA. DESEMPENHO INSATISFATÓRIO. EXONERAÇÃO. 
LEGALIDADE. 1. A aquisição da estabilidade no serviço público ocorre após 
o implemento de 3 anos no cargo e a aprovação na avaliação de estágio 
probatório. 2. A avaliação do servidor deve levar em consideração o 
desempenho durante todo o período de três anos, em atenção aos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.16 

 

Mesmo com a presença de entendimentos não unânimes, o que deve ser 

levado em conta, é que um dos princípios basilares da Constituição, chamado 

Princípio da Legalidade, explicita que através da lei cria-se deveres, direitos e 

impedimentos, estes que devem ser respeitados. Lembrando, que a norma da Lei 

nº8112/90 que rege os servidores públicos, não alterou o prazo para três anos. 

Todavia, José dos Santos Carvalho explica que: 

Primeiramente, não há como desatrelar o prazo de estabilidade do prazo de 
estágio probatório (nem nunca houve, aliás): se a estabilidade do prazo 
pressupõe a prova de aptidão do servidor, é lógico que essa prova deverá 
ser produzida no mesmo prazo de três anos [...] deve notar-se que as 
normas estatutárias que ainda registram o prazo de dois anos de estágio (o 
que foi  feito sob a égide do mandamento constitucional anterior estão 
descompassadas com a regra vigente do art. 41, da CF, ou , se preferir, 
foram revogadas pela norma hoje vigente.17 

 

Portanto, Carvalho Filho, consolida o entendimento do artigo 41, defendendo 

ser incongruente desconectar os dois prazos, sendo estes dependentes. 

                                                             
15 STJ - MS: 9373 DF 2003/0202610-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 
25/08/2004, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 20/09/2004 p. 182. 
16 STF - RE: 1095636 SC - SANTA CATARINA 0053495-91.2015.8.24.0000, Relator: Min. GILMAR 
MENDES, Data de Julgamento: 30/11/2017, Data de Publicação: DJe-279 05/12/2017. 
17 FILHO, Jose dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 30ª Ed. P 702. 
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 A respeito do quarto e último requisito da aquisição da estabilidade, a 

avaliação de desempenho, importa demonstrar que esta exigência é uma obrigação 

imposta pelo artigo 41, §1, III da CRFB/88. Buscando, sobretudo, que a 

Administração Pública não mantenha dentro do seu quadro, trabalhadores 

despreparados. 

 

2.2. ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL 

 

Como visto anteriormente, além da forma mais comum de adquirir estabilidade, 

existe a hipótese do artigo 19 do ADCT da CRFB/88. Para que se adquira estabilidade, 

os servidores devem se submeter e cumprir diversos requisitos. Todavia, a 

estabilidade constitucional provê a garantia da permanência no serviço público, a uma 

parcela de servidores que não desempenharam os requisitos necessários a 

incorporação deste benefício. 

Isto, pois a Constituição Federal em 1988, permitiu que os servidores públicos, 

sejam distritais, federais, estaduais ou municipais, da administração pública direta, 

autárquica e das fundações públicas, se em exercício por pelo menos cinco anos 

continuados, na data da promulgação da lei, também obteriam a estabilidade. 

Lembrando, que os servidores admitidos pelo regime do artigo 37 da CRFB/88, não 

englobam este grupo. 

Portanto, segundo a redação do artigo 19 do ADCT/88, os servidores que não 

prestaram concurso público, também serão estáveis: 

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das 
fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, 
há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na 
forma regulada no art. 37 da Constituição, são considerados estáveis no 
serviço público. 
§ 1º O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado 
como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na 
forma da lei. 
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções 
e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre 
exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do caput 
deste artigo, exceto se se tratar de servidor. 
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, 
nos termos da lei. 
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Ainda que está tenha sido uma maneira de incorporar a estabilidade, é claro, 

que a esta foi conquistada de forma anômala, visto que não foram levados em conta 

os requisitos constitucionais estabelecidos para sua obtenção. 

Devido a maneira pela qual ocorre o procedimento, alguns doutrinadores, como 

José dos Santos Carvalho Filho, determina que o nome correto seria estabilização, 

visto que: 

[...]A estabilização alcançou todos aqueles servidores que exercessem suas 

funções com caráter de permanência (art.19 §2º, ADCT da CF). 
Consequentemente, não pode a estabilização estender-se a hipótese não 
previstas no mandamento constitucional.18 

Isto é, para o autor, não é possível que a estabilidade adquirida pelos servidores 

que prestavam serviço de cunho permanente, se expanda a outros servidores que 

prestam serviços que não se encaixam nos requisitos para a obtenção. 

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o artigo 19 do ADCT, proporcionou um ato 

excepcional ao determinar a estabilidade destes servidores: 

 
Excepcionalmente, a Constituição de 1988, a exemplo de Constituições 
anteriores, conferiu estabilidade a servidores que não formam nomeados por 
concurso, desde que estivessem em exercício na data da promulgação da 
Constituição há pelo menos cinco anos continuados (art. 19 das Disposições 
transitórias).19 
 

Ademais, para Di Pietro, não há como dizer que a concessão dessa 

estabilidade a estes servidores, prejudicou a efetividade dos mesmos, porque está só 

irá existir na relação que se forma entre cargos de provimento por concurso. Isto, 

porque no §1º do mesmo artigo está permitida a contagem de servido prestado pelos 

servidores que adquiriram esta estabilidade excepcional. 

Portanto, torna-se claro, o desejo do legislador em proteger o contingente de 

servidores públicos que estão compreendidos nesta forma de estabilidade. Protegeu 

do risco de serem dispensados de suas funções públicas, motivado pelo princípio da 

isonomia, visto que promoveu tratamento igualitário entre os desiguais, ao colocar os 

servidores concursados e não concursados no mesmo patamar. 

                                                             
18 FILHO, Jose dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 30ªEd. p 699. 
19 DI PIETRO, Maria Zanella. Manual de Direito Administrativo. 2004, p 503. 
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Vale ressaltar que no artigo 10, II, a e b, do ADCT, está prevista a estabilidade 

provisória, instrumento que irá atuar na falta de uma lei complementar reguladora. 

Neste caso, ficará proibida a dispensa arbitrária ou sem justa causa aos empregados 

eleitos para assumir cargo de direção de comissões internas de prevenção de 

acidentes, no período do início da candidatura até um ano após o fim do mandato, e 

também da empregada que esteja em período gestacional, desde a confirmação da 

gravidez até cinco meses após o parto. 

Mesmo que essa norma tenha surgido com o propósito de regular os estáveis, 

estas atingem também aos servidores sem a estabilidade natural, como os titulares 

de cargo em comissão e servidores trabalhistas. Trata-se, portanto, de direitos sociais, 

que visam evitar arbitrariedades contra o trabalhador. 

Ainda que este meio de estabilização tenha sido definido na Constituição, a 

norma do artigo 19 do ADCT, já foi bastante discutida no Supremo Tribunal Federal, 

sendo realizadas severas críticas, conforme: 

 
A norma do art. 19 do ADCT encerra simples estabilidade, ficando afastada 
a transposição de servidores considerados cargos públicos integrados a 
carreiras distintas, pouco importando encontrarem-se prestando serviços em 
cargo e órgão diversos da administração pública.20 
A exigência de concurso público para a investidura em cargo garante o 
respeito a vários princípios constitucionais de direito administrativo, entre 
eles, o da impessoalidade e o da isonomia. O constituinte, todavia, inseriu no 
art. 19 do ADCT norma transitória criando uma estabilidade excepcional para 
servidores não concursados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios que, quando da promulgação da CF, contassem com, no mínimo, 
cinco anos ininterruptos de serviço público. A jurisprudência desta Corte tem 
considerado inconstitucionais normas estaduais que ampliam a exceção à 
regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público já 
estabelecida no ADCT federal.21 
 

Portanto, mesmo com toda divergência nos tribunais superiores, a 

jurisprudência se configura apenas no conceito que a estabilização constitucional é 

uma norma que foi e será utilizada devido a determinação do benefício na carta magna 

de 1988, não podendo ser ampliada a concessão a outros servidores que não 

prestaram concurso público. 

 

                                                             
20 ADI 351, rel. min. Marco Aurélio, j. 14-5-2014, P, DJE de 5-8-2014 
21 ADI 100, rel. min. Ellen Gracie, j. 9-9-2004, P, DJ de 1º-10-2004.[ RE 356.612 AgR, rel. min. 
Joaquim Barbosa, j. 31-8-2010, 2ª T, DJE de 16-11-2010; Vide ADI 114, rel. min. Cármen Lúcia, j. 26-
11-2009, P, DJE de 3-10-2011 
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2.3 ESTABILIDADE DOS EMPREGADOS PÚBLICOS 

 

Podemos dizer que muitas das regras constitucionais incidem os servidores 

públicos, independentemente do regime no qual ele pertence. Sendo assim, existe 

uma dificuldade em conectar um instituto a um tipo de servidor, devendo então ser 

realizada uma análise de cada caso. Neste sentido, a estabilidade é um deste instituto 

presente no caso. 

Anteriormente, a Constituição se referia aos funcionários públicos ou servidores 

estatutários, portanto não havia nenhuma hesitação na vinculação da estabilidade 

nestes servidores. Todavia, com a evolução constitucional, foi abrangido os servidores 

públicos civis, sendo uma categoria-gênero, como já vimos anteriormente, que se 

divide em várias modalidades. 

Posto isto, iniciou-se a problemática que envolve a garantia constitucional, ou 

seja, se o benefício da estabilidade irá incorporar a classe dos servidores trabalhistas. 

A Constituição Federal de 1988, antes da Emenda Constitucional nº19/98, em 

seu artigo 41 expressava: 

São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os servidores nomeados 
em virtude de concurso público. 
§1º - O servidor público estável só perdera o cargo em virtude de sentença 
judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que 
lhe seja assegurada ampla defesa. 
§2º - Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele 
reintegrado, e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, 
sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em 
disponibilidade. 
§3º - Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável 
ficará em disponibilidade remunerada, até seu adequado aproveitamento em 
outro cargo. 

 

Sendo assim, o artigo 41, caput da Constituição de 1988, enfatiza que serão 

estáveis os servidores que forem nomeados mediante aprovação em concurso 

público. Entretanto, o legislador não demonstrou distinção alguma entre os servidores 

regidos pelo vigente Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, Lei nº 1.711/52, 

e os servidores trabalhistas, regidos pela CLT. 

Deste modo, tanto a doutrina quanto a jurisprudência foram alvo de discussões, 

indagando se os servidores celetistas, que foram admitidos no serviço público 

mediante concurso público, e transcorrido dois anos de efetivo exercício, teriam de 

fato direito a estabilidade. 
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O Supremo Tribunal Federal, interviu proferindo o seguinte entendimento: 

 
Direito Constitucional e Administrativo. Servidores Públicos. Disponibilidade. 
Empregados do Quadro Permanente da Comissão de Valores Mobiliários 
(autarquia). Mandado de Segurança impetrado pelos servidores colocados 
em disponibilidade por força do Decreto n. 99.362, de 02.07.1990. Alegação 
de que o instituto da disponibilidade somente se aplica aos ocupantes de 
cargos e não aos de empregos públicos. Alegação repelida. 1. A garantia 
constitucional da disponibilidade remunerada decorre da estabilidade no 
serviço público, que e assegurada, não apenas aos ocupantes de cargos, 
mas também aos de empregos públicos, já que o art. 41 da C.F. se refere 
genericamente a servidores. 2. A extinção de empregos públicos e a 
declaração de sua desnecessidade decorrem de juízo de conveniência e 
oportunidade formulado pela Administração Pública, prescindindo de lei 
ordinária que as discipline (art. 84, XXV, da C.F.). 3. Interpretação dos artigos 
41,"caput", PAR-3., 37, II, e 84,IV, da C.F. e 19 do A.D.C.T.; das Leis n.s. 
8.028 e 8.029 de 12.04.1990; e do Decreto n. 99.362, de 02.07.1990. 4. 
Precedentes: Mandados de Segurança n.s. 21.225 e 21.227. 5. Mandado de 
Segurança indeferido.22 

 
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 41 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADMISSÃO POR CONCURSO PÚBLICO 
ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 19/98. 
ESTABILIDADE. REINTEGRAÇÃO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. 1. A 
jurisprudência desta Corte consignou que a estabilidade assegurada pelo art. 
41 da Constituição Federal, na sua redação original, estende-se aos 
empregados públicos, admitidos por concurso público antes do advento da 
EC 19/98, pois "se refere genericamente a servidores". Precedente do 
Plenário: MS 21.236/DF. 2. Agravo regimental improvido.23 
 

Isto posto, o Supremo Tribunal Federal, demonstrou entender que os 

servidores públicos sob regime celetista, que forem admitidos por concurso antes da 

EC Nº19/98, teriam direito a se tornar estáveis. 

Tendo em vista, o entendimento da Suprema Corte, foi editado pelo Tribunal 

Superior do Trabalho a Súmula 390, que dispõe: 

ESTABILIDADE. ART. 41 DA CF/1988. CELETISTA. ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA, AUTÁRQUICA OU FUNDACIONAL. APLICABILIDADE. 
EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA E SOCIEDADE DE ECONOMIA 
MISTA. INAPLICÁVEL (conversão das Orientações Jurisprudenciais nºs 229 
e 265 da SBDI-1 e da Orientação Jurisprudencial nº 22 da SBDI-2) - Res. 
129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005 
I - O servidor público celetista da administração direta, autárquica ou 
fundacional é beneficiário da estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988. (ex-
OJs nºs 265 da SBDI-1 - inserida em 27.09.2002 - e 22 da SBDI-2 - inserida 
em 20.09.2000) 

                                                             
22 STF - MS: 21236 DF, Relator: Min. SYDNEY SANCHES, Data de Julgamento: 20/04/1995, 
TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: DJ 25-08-1995 PP-26022 EMENT VOL-1797 -02 PP-00315 
23 STF - AI: 480432 SP, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 23/03/2010, Segunda 
Turma, Data de Publicação: DJe-067 DIVULG 15-04-2010 PUBLIC 16-04-2010 EMENT VOL-02397-
04 PP-01271 
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II - Ao empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, 
ainda que admitido mediante aprovação em concurso público, não é 
garantida a estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988. (ex-OJ nº 229 da 
SBDI-1 - inserida em 20.06.2001) 

 

Ou seja, o TST ampliou o entendimento do STF, adicionando ao inciso II de 

sua súmula a impossibilidade da estabilidade aos empregados de empresas públicas 

ou de sociedades de economia mista, ainda que estes sejam admitidos por concurso 

público. 

Todavia, alguns doutrinadores acreditavam ser um equívoco conceder a 

estabilidade aos empregados públicos. 

José dos Santos Carvalho Filho, acredita que a estabilidade não está atrelada 

ao regime jurídico, conforme a seguir: 

A nomeação e o cargo, já o consignamos, são figuras somente compatíveis 
com o regime estatutário, e guardam inteira incompatibilidade com o regime 
trabalhista. Este regime é contratual e, com tal natureza, não se processa 
qualquer nomeação nem o servidor ocupa cargo algum. No regime trabalhista 
ora vigente sequer subsiste o instituto da estabilidade trabalhista, como já 
houve anteriormente. [...] O concurso é pré-requisito de ingresso no serviço 
público, independente do regime jurídico a que pertencer o servidor, e em 
nenhum momento a estabilidade foi atrelada a esse requisito. 24 

 

Extrai-se que independentemente do servidor trabalhista, ter sido aprovado em 

concurso antes da contratação, isto, não promoverá o direito do mesmo adquirir 

estabilidade funcional.  

Outro ponto importante a se destacar é, que de acordo com o entendimento do 

STF 289.321/10, mesmo que o servidor trabalhista estivesse em efetivo exercício 

durante cinco anos ininterruptos antes da EC nº19/98, ele poderá ser demitido, sem a 

necessidade de um processo administrativo prévio, por não serem detentores da 

estabilidade. Entretanto, é necessário que se leve em consideração os princípios da 

Ampla Defesa e Contraditório, aludidos no artigo 5º, LV da CRFB/88. 

Por fim, a princípio apenas os empregados públicos que se enquadrem no 

artigo 19 do ADCT/88 é assegurada, excepcionalmente, a estabilidade. 

A estabilidade decorre do exercício de cargo público, em que o sujeito tomou 

posse após lograr êxito no certame. Constituindo-se então a garantia de permanência 

                                                             
24 FILHO, Jose dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 30ª Ed., p. 708-709. 
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do servidor no serviço público, e não no cargo por ele ocupado. Em outros termos, o 

benefício é uma garantia do servidor, e não de seu cargo. Por fim, ainda que seu cargo 

venha a ser extinto, o vínculo com o Estado é assegurado, como dita o artigo 41, §3º 

da CRFB/88. 

 

2.4 VITALICIEDADE 

 

Muitos acreditam que o instituto da Vitaliciedade se equipara a Estabilidade. A 

vitaliciedade representa uma prerrogativa especial, de permanência no serviço 

público, que é garantida a apenas alguns agentes públicos, levando em consideração 

a especificidade das funções que lhe são atribuídas. 

Neste sentido, constitucionalmente, serão titulares da Vitaliciedade os 

Magistrados, os Membros dos Tribunais de Constas e os membros do Ministério 

Público. 

A vitaliciedade, possui muitos pontos em comum com a estabilidade dos 

servidores efetivos. Ambas, possuem agregam ao servidor o direito do mesmo da 

continuidade na atividade laborativa, ou seja, o direito de continuar no quadro 

funcional da administração pública. 

Entretanto, a perda do instituto da vitaliciedade ocorre, somente com a 

ocorrência de sentença transitada em julgado, já a estabilidade, pode ser 

desconsiderada por meio de processo administrativo, mesmo sendo assegurado o 

direito de ampla defesa ao servidor. Portanto, não há sentido, em proferir a ideia de 

que os efeitos da vitaliciedade serão mais fortes e mais benéficos para o titular do 

cargo, que os da estabilidade. 

A constituição federal, determinou em alguns casos, a necessidade do 

cumprimento de dois anos para que assim seja concedida a vitaliciedade. Conforme 

o artigo 95, I da CRFB/88, os juízes serão detentores da vitaliciedade, após concluírem 

dois anos de exercício, segundo redação: 

I - Vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de 
exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do 
tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença 
judicial transitada em julgado. 
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Conclui-se a partir deste conteúdo, que existem dois fatores para que os juízes 

a adquiram, permitindo que sejam classificadas em: vitaliciedade mediata e 

vitaliciedade imediata.  A primeira, induz que a vitaliciedade ocorre após completar 

dois anos de exercício, podendo existir a perda do cargo, apenas por processo 

administrativo decido no âmbito do respectivo tribunal. Já no segundo caso, atrela-se 

à investidura, visto o caso do magistrado que tenha tomado posse pela indicação do 

quinto constitucional. 

Por fim, percebe-se que nestas hipóteses não existe a necessidade do estágio 

probatório, uma vez que apenas a investidura pode ser necessária para adquirir o 

benefício, e consequentemente sua perda, sendo apenas pela sentença judicial 

transitada em julgado. 

CAPÍTULO 3 – EXONERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 

 

A respeito da perda do cargo público, existem diferentes maneiras que 

ocasionam esse fato. É de suma importância compreender que a exoneração do 

servidor público, pode ocorrer como consequência de um ato criminal transitado em 

julgado, pela vontade do servidor, por ofício, e pelas novas modalidades inseridas pela 

emenda constitucional nº19/98, que permitem a exoneração por excesso de gastos 

com o pessoal ou por não obterem êxito em uma avaliação de desempenho. 

Ademais, é imprescindível que seja clara a diferenciação entre o instituto da 

demissão e o instituto da exoneração. Um decorre da existência de uma falta grave, 

que leva a uma condenação penal e outro decorre, sobretudo, da existência do 

desinteresse, seja ele do servidor ou da Administração pública. 

 

3.1 DA DEMISSÃO E DA EXONERAÇÃO 

 

A princípio, é de suma importância destacar e compreender o que significa 

demissão e o que significa exoneração. É comum pensar que ambos são sinônimos 

provocando uma confusão quando empregados. Mas é preciso observar que estes 

possuem diferenças significativas ao envolver a sua aplicação. 
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Entretanto, mesmo devendo atentar-se para as diferenças dos regulamentos 

que os institutos se enquadram, estes possuem características que se assemelham, 

transmitindo um ponto de identidade. Ambos serão atos administrativos, que 

determinarão a extinção do vínculo estatutário do servidor público, provocando a 

vacância dos cargos. 

A demissão, ela irá se estabelecer em caráter punitivo, o que implica dizer, que 

a partir da ocorrência de um fato gerador, surge a penalidade. Esta será movida, 

mediante grave infração funcional. Já a exoneração, é caracterizada pela dispensa do 

servidor público, ocasionada pelo interesse do mesmo ou da Administração, não 

sendo formada no sentido punitivo, mas sim, baseando-se na vontade ou na 

discricionariedade da administração pública. 

Evidencia-se, portanto, que a base que sustenta os institutos, são formadas por 

uma motivação distinta. Na primeira, o que a provoca é a infração grave e na segunda, 

é a existência do desinteresse, seja do próprio servidor ou da Administração Pública. 

Devido as diferenças existentes, um ato, não poderá substituir o outro. A 

demissão, não poderá substituir a exoneração e vice-e-versa. Caso o servidor público, 

tenha praticado infração grave, isto gerará a sua demissão, e não sua exoneração, 

ainda que o mesmo se encontre dentro do prazo de estágio probatório. Por outro lado, 

caso não seja identificado nenhuma falta grave, e se a administração através da sua 

discricionariedade, determinar que é necessário, este será exonerado, e não demitido. 

Certas normas, utilizam da expressão perda da função pública, com o intuito 

de identificar uma sanção ou o efeito de uma decisão. Porém, a análise nos permite 

identificar que existem situações que se assemelham a demissão, quando por 

exemplo, ocorre uma sanção provocada por uma infração grave, que gera a 

dissociação do servidor de seu cargo.  

Todavia, quando houver a ocorrência de uma grave infração, que provoca a 

aplicação de uma punição, é necessário que o servidor esteja em atividade. Caso seja 

aplicado, de maneira diversa, tecnicamente o procedimento está equivocado, visto 

que este não mais possui cargo ou função. 

A demissão poderá ser realizada de duas maneiras, conforme previsto no artigo 

41, §1º, I e II da Constituição Federal: 



41 
 

 

O servidor público estável só perderá o cargo: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 
I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla  
defesa; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). 

 

Isto é, a Demissão somente irá ocorrer em caso de sentença judicial transitada 

em julgado e no caso de processo administrativo que já tenha sido garantido a ampla 

defesa. 

No caso de Condenação Penal transitada em Julgado, inicialmente importa 

ressaltar que, ao cometer determinados desvios na esfera pública, os servidores 

poderão ser responsabilizados no âmbito civil, penal e administrativo. A lei nº8.112/90 

em seu artigo 121, determina que: ”o servidor responde civil, penal e 

administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições”. Já o artigo 125, da 

Lei nº8112/90 informa: “ as sanções civis, penais e administrativas, poderão acumular-

se, sendo independentes entre si” (BRASIL, 2013d). 

Para José dos Santos Carvalho Filho, a condenação penal, só irá incidir reflexo 

na esfera civil da Administração, caso o ilícito penal também se configurar como ilícito 

civil, promovendo prejuízo patrimonial aos cofres públicos. No caso de crime funcional, 

o autor acredita que sempre deve existir reflexo na esfera administrativa: 

 
Em se tratando de decisão penal condenatória por crime funcional, terá que 
haver sempre reflexo na esfera da Administração. Se o juiz reconheceu que 
o servidor praticou crime e este é conexo à função pública, a Administração 
não tem outra alternativa, senão a de considerar como ilícito também 
administrativo.25 
 

Ademais, a respeito das possibilidades de responsabilização pelas condutas 

reprováveis, José dos Santos, também dá seu entendimento, acreditando no princípio 

da independência da responsabilidade da conduta ilícita: 

A responsabilidade se origina de uma conduta ilícita ou da ocorrência de 

determinada situação fática prevista em lei e se caracteriza pela natureza do 

campo jurídico em que se consuma. Desse modo, a responsabilidade pode 

ser civil, penal e administrativa. Cada responsabilidade é, em princípio, 

independente da outra. Por exemplo, pode haver responsabilidade civil sem 

que haja responsabilidade penal ou administrativa. Pode também haver 

responsabilidade administrativa sem que siga conjuntamente a 

responsabilidade penal ou civil. Sucede que, em algumas ocasiões, o fato 

que gera certo tipo de responsabilidade é simultaneamente gerador de outro 

tipo; se isso ocorrer as responsabilidades serão conjugadas. Essa é a razão 

                                                             
25 FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo, 30ª Ed.,2015, p.805) 
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porque a mesma situação fática é idônea a criar, concomitantemente, as 

responsabilidades civil, penal e administrativa. ”26 

 

Neste sentido, após a apuração das mencionadas responsabilidades, em 

determinados casos, a aplicação da pena enseja a demissão do servidor público 

estável, podendo ser julgadas pelo Poder Judiciário, quando envolver as 

responsabilidades cíveis e penais, também como pela própria Administração Pública, 

ao apurar os atos ilícitos passiveis de demissão, por meio dos processos 

administrativos disciplinares. 

Todavia, conforme exposto anteriormente, a Emenda Constitucional nº19/98 

promoveu duas novas possibilidades de o servidor estável perder seu cargo, ainda 

que este não tenha cometido infração passível de demissão. Sendo assim, nos dias 

atuais, existem quatro nítidas possibilidades em que o servidor público estável, poderá 

perder seu cargo. 

  Diferente da Demissão, a exoneração, dar-se-á não como uma penalidade, 

mas sim como uma conveniência da administração pública, agindo em consonância 

com os devidos procedimentos legais para execução de tal ato. 

Também é importante lembrar da hipótese que ocorre, em alguns casos, 

durante o processo administrativo. Durante este período, servidores, solicitam a 

exoneração, a fim de evitar sanções referentes a possibilidade de demissão, devido 

ao processo administrativo.  

Entretanto, a Administração Pública, possui o direito de não conceder a 

exoneração, como também o dever de não exonerar ex officio, enquanto perdurar o 

processo. 

Como se sabe as consequências da demissão, são diferentes das da 

exoneração, portanto não há no que se falar em concessão da exoneração, quando 

existir a possibilidade da ocorrência da demissão. É necessário esperar os efeitos do 

processo administrativo, pois havendo demissão, não haverá sentido em conceder a 

exoneração, visto que demissão ocorre em caráter punitivo. 

Caso ocorra a concessão da exoneração, ainda que esteja em curso processo 

administrativo com possibilidade de demissão, para muitos autores a Administração 

Pública estará cometendo um equívoco. Pois, está não poderá abrir mão do seu dever 

                                                             
26 FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo, 30ª Ed., 2015, p.800) 
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de sancionar e agir, quando um indivíduo do seu quadro funcional, tiver praticado 

conduta diversa, sobretudo, se está infração for grave e passível de demissão. 

Neste sentido, caso o processo culmine em demissão, a Administração terá 

que converter a exoneração concedida, isto é, anular o ato que promoveu a 

exoneração, convertendo-o em demissão. 

O Superior Tribunal de Justiça, entende que com a exoneração, a relação 

estatutária se encerra, portanto, sendo inviável a administração aplicar punição 

disciplinar, sendo apenas possível que esta avalie a responsabilidade civil e criminal 

do ex servidor. 

Por fim, não há como confundir demissão de exoneração, haja vista que ambas 

possuem motivações e caráter diversos. 

 

3.2 TIPOS DE EXONERAÇÃO 

 

Conforme exposto, sabe-se que a exoneração, originariamente, se divide em 

duas, podendo ser realizada mediante a um pedido ou ex officio. Quando em 

decorrência de um pedido, implica dizer, que o servidor solicitou a saída do serviço 

público e a desocupação do cargo em que é titular, se manifestará através da vontade. 

Já a ex officio, se traduz através da iniciativa da Administração em dispensar o 

servidor público. 

As hipóteses de exoneração, ex officio, estão contidas nos artigos 41, §1º, III, 

e 169, §4º da Constituição federal de 1988 e artigo 127, V, da Lei 8112/91: 

II - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma 
de lei complementar, assegurada ampla defesa. 
§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem 
suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei 
complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, 
desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a 
atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de 
pessoal. 
Artigo 127, V: Destituição do Cargo em Comissão. 
 

Sendo assim, existem três casos em que a exoneração estará presente, 

quando o servidor de cargo efetivo, não satisfazer os requisitos do estágio probatório, 

quando o servidor, tendo ele tomado posse e não ingressado no prazo legal e quando 

o juízo da autoridade competente determinar, no caso de cargo em comissão. 

Releva notar, por ser pertinente, que a ocorrência da exoneração de cargo em 

comissão não provoca reclamação expressa à a autoridade que o nomeou, será lícito 

a exoneração do servidor mediante arbítrio da administração. 
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Neste sentido, é essencial frisar, a respeito da discricionariedade da 

administração pública ao exonerar indivíduos que se encontram em cargos em 

comissão. Não se pode olvidar do princípio da presunção de legalidade dos atos 

administrativos. 

A preclara jurista Maria Sylvia Zanella Di Pietro, assim leciona sobre o relevante 

princípio da presunção de legalidade dos atos administrativos: 

Esse princípio, que alguns chamam de princípio da presunção de legalidade, 
abrange dois aspectos: de um lado, a presunção de verdade, que diz respeito 
à certeza dos fatos; de outro lado, a presunção de legalidade, pois se a 
Administração Pública se submete à lei, presume-se até prova em contrário, 
que todos os seus atos sejam verdadeiros e praticados com observância das 
normas legais pertinentes. (...) Trata-se de presunção relativa (iuris tantum) 
que, como tal, admite prova em contrário. O efeito de tal presunção é o de 
inverter o ônus da prova.27 
 

Quando a motivação se der pela não satisfação durante o estágio probatório e 

quando o servidor não entra exercício no prazo legal, o processo ocorre de maneira 

contrária, pois nestes casos são garantidos, primordialmente, o contraditório. 

Ademais, é imprescindível que o documento que promova a sua exoneração 

contenha o motivo pelo qual foi proferido devendo, portanto, vir de forma expressa, 

possibilitando o controle do ato. 

A Emenda Constitucional nº19/1998, almejando à reforma do Estado, instituiu 

no artigo 41, §1º, III, outro caso de perda de cargo, que deverá ser disciplinado por lei 

complementar, que é aquele em que o servidor será afastado do cargo, se obtiver 

insuficiência de desempenho na sua avaliação funcional. Neste caso, deve ser 

comprovado em processo administrativo com a ampla defesa garantida, além da 

necessidade do contraditório, para prevenir perseguições e arbitrariedades. 

Outra hipótese também trazida é a exoneração do servidor estável, quando o 

Estado visar adequar as despesas de pessoas aos limites fixados pela Lei 

Complementar nº101/2000, que regulamentou o artigo 169 da Carta Magna, alterando 

a EC nº19/98, para promover novos critérios para controle e redução de despesas 

com pessoas a cargo das pessoas federativas. 

 

3.2.1 Da exoneração pelas hipóteses da Emenda Constitucional nº19/1998 

 

                                                             
27 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Manual de Direito Administrativo, 11ª Ed.,2004, p.112. 
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Segundo exposto, a Emenda Constitucional nº19/1998, publicada em junho de 

1988, promoveu uma série de modificações no texto constitucional, principalmente no 

âmbito da Administração Pública e os que englobam seu quadro funcional. A EC 

nº19/98, acarretou a chamada Reforma Administrativa, que foi objeto de uma série de 

críticas, tanto pela parte do sindicato dos servidores, quanto de partidos que faziam 

parte do Governo à época. 

A Reforma Administrativa incorporou à Constituição da República o princípio 

da eficiência, em outras palavras, adotou a política da qualidade do serviço prestado. 

Contudo, para que a política fosse implementada, era necessário a flexibilização dos 

direitos concedidos aos servidores públicos, uns considerados intangíveis, em 

especial o direito à estabilidade. 

A fim de melhorar a máquina pública, a Administração, fundada no princípio da 

eficiência, almejando extinguir a falta do bom desempenho por parte dos servidores, 

procurou desenvolver novas formas que permitissem a Administração controlar o 

desempenho de seus servidores. Neste sentido, desenvolveu medidas para exonerar 

seus servidores, pautando-se a partir da performance funcional ou até mesmo 

buscando a redução de gastos públicos, para ajustar as contas públicas, sempre em 

observância ao princípio da eficiência. 

O legislador então, por meio da Emenda Constitucional nº19/98, conforme 

vimos anteriormente, incluiu no texto constitucional mais duas hipóteses de perda do 

cargo, por servidores estáveis: a primeira, que está prevista no inciso III, do artigo 41, 

que determina a perda do cargo “mediante procedimento de avaliação periódica de 

desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa” e a hipótese 

do artigo 169, §4º que prevê “o servidor estável poderá perder o cargo, desde que o 

ato normativo motivado de cada um dos Poderes Especifica a atividade funcional, o 

órgão ou a unidade administrativa objeto da redução de pessoal”. 

 

3.2.1.1 Da exoneração por Insuficiência de Desempenho 

 

A respeito da exoneração pautada pela Avaliação Periódica de Desempenho, 

adicionada pela EC Nº19/98, o servidor estará submetido a uma avaliação realizada 

durante um intervalo de tempo predeterminado. 
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Caso após a análise, o seu desempenho tenha sido caracterizado como 

insuficiente, provocará sua exoneração. Essa espécie de perda de cargo, ainda está 

pendente de regulamentação por Lei complementar, o que explica a não aplicação da 

mesma. 

O Congresso Nacional, possui em sua pauta, o projeto de Lei Complementar 

(PEC) nº 248/1998, que deseja regulamentar o dispositivo supracitado. A PEC, 

recomenda que a avaliação ocorra de forma periódica, ou seja, que todo ano seja 

realizado uma aviação do desempenho deste servidor, até o mesmo ser considerado 

apto, e, portanto, estável. 

Esta avaliação, deverá ser realizada conforme consta na PEC, por uma 

comissão composta de três servidores com o nível hierárquico igual ou superior ao do 

avaliado, sendo um deles seu chefe imediato. 

Neste sentido, o desempenho do servidor irá ser observado por diversos 

critérios, envolvendo características da sua função e do comprometimento, isto é, 

envolverá tanto sua qualidade funcional até sua pontualidade, administração do 

tempo. 

A avaliação deverá conter uma escala, sendo o nível mais baixo chamado de 

insatisfatório e o nível mais alto de excelente.  

Tendo em vista, a avaliação periódica, a exoneração só estaria motivada, caso 

o servidor obtivesse duas avaliações consecutivas ou três em um lapso temporal de 

cinco anos, de desempenho insatisfatório. 

O projeto de lei, também expõe sua preocupação quanto o exercício de 

atividade exclusiva ao Estado, no âmbito do poder executivo, que só ocorra a perda 

do cargo por processo administrativo, motivado pela falha na avaliação de 

desempenho. Sendo sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

3.2.1.2 Da exoneração por excesso de gasto com o pessoal 

 

Além da exoneração por avaliação periódica, a EC nº19/98, trouxe a 

possibilidade da exoneração do servidor estável por gastos orçamentários, como 

citado anteriormente. 
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Essa possibilidade, pode decorrer da conveniência do Chefe do executivo, 

evitando-se assim a chance de agravar as finanças públicas. 

O artigo 169 da CRFB/88, determina que as despesas que envolvem o pessoal 

dos Entes da Federação não poderão ultrapassar os limites estabelecidos por lei 

complementar. 

Ademais, o referido artigo, vincula o chefe do Executivo, à Lei de 

Responsabilidade Fiscal, sendo esta, a Lei Complementar nº101/00, que impõe em 

seus artigos 18 a 23, os limites orçamentários que devem ser respeitados pelos entes 

que compõe a federação. 

O artigo 19 da LC nº101/00, para regulamentar o disposto no artigo 169, 
determinou: 

Art.19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 
despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da 
Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a 
seguir discriminados: 
I - União: 50% (cinqüenta por cento); 
II - Estados: 60% (sessenta por cento); 

III - Municípios: 60% (sessenta por cento). 
 

O percentual de gastos com salários e remunerações dos servidores, é 

inclusive, subdivido. No caso dos Municípios, por exemplo, o gasto com o pessoal é 

dividido em 54% (cinquenta e quatro por cento) do orçamento líquido na 

Administração Direta e outros 6% (seis por cento) para a câmara dos vereadores. 

Ultrapassado esse limite, poderá o Município sofrer sanções, como ser punido 

com a suspensão dos repasses realizados pelos Estados e pela Federação, 

arrecadados de impostos e também resultantes de verbas públicas. 

No caso da União, veda-se o gasto superior a 50% (cinquenta por cento) da 

receita líquida em despesas com pessoal. Essa receita é realizada e determinada pela 

Lei de Responsabilidade Fiscal. 

O limite ele é realizado entre cada ente. Na esfera federal, o artigo 20, I, da 

LRF, impõe: 

a) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para o Legislativo, incluído 
o Tribunal de Contas da União; 
b) 6% (seis por cento) para o Judiciário; 
c) 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por cento) para o Executivo, 
destacando-se 3% (três por cento) para as despesas com pessoal 
decorrentes do que dispõem os incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e 
o art. 31 da Emenda Constitucional no 19, repartidos de forma proporcional à 
média das despesas relativas a cada um destes dispositivos, em percentual 
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da receita corrente líquida, verificadas nos três exercícios financeiros 
imediatamente anteriores ao da publicação desta Lei 
Complementar;                   
d) 0,6% (seis décimos por cento) para o Ministério Público da União 

 

Caso, os limites não sejam respeitados, poderão ser aplicadas sanções. Sendo 

estas previstas em um rol taxativo do artigo 22 da LRF. 

Torna-se indispensável, compreender que ao falar de despesas com pessoal, 

o somatório dos gastos com os servidores públicos, sejam eles ativos ou inativos e 

pensionistas, também engloba os que se encontram em mandatos eletivos, cargos, 

funções ou empregos, civis, militares e de membros de poder, com qualquer espécie 

remuneratória. Considerando, quaisquer espécies remuneratórias, vantagens, 

subsídios, proventos de aposentadoria e outros. Como consta no artigo 18 da LRF: 

 
Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa 
total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os 
ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, 
funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer 
espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e 
variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, 
inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de 
qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas 
pelo ente às entidades de previdência. 

 
Para evitar a pena de suspender os repasses aos entes da Federação, a Carta 

Magna orienta os procedimentos a serem realizados pelo Chefe do Executivo. 

Conforme consta no artigo 169, §3º, I e II da CRFB/88: 

§3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, 
durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes 
providências: 
I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em 
comissão e funções de confiança;                                  
II - exoneração dos servidores não estáveis. 

 

Isto é, quando em situação de crise, o chefe do executivo deve reduzir pelo 

menos 20% (vinte por cento) das despesas que envolvem os cargos de comissão e 

confiança, diga-se de passagem, exoneração realizada a partir da discricionariedade, 

visto que estes não possuem estabilidade, devido caráter transitório de sua atividade, 

e também exonerar os servidores não estáveis. 

Percebe-se que a Constituição não determina o esgotamento da primeira 

medida, para poder aplicar a segunda. Ou seja, não precisa o chefe do executivo 
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reduzir 20% (vinte por cento) dos funcionários comissionados, para demitir os não 

estáveis 

Ainda assim, caso essas duas primeiras medidas não erradiquem a crise em 

que o Estado se encontra, a Constituição vai além e prevê outra possibilidade: 

Art.169, §4º: Se as medidas adotadas não com base no parágrafo anterior 
não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei 
complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, 
desde que o ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a 
atividade funcional, o órgão ou a unidade administrativa objeto da redução de 

pessoal. 
 

Com isso, sendo insuficiente as primeiras medidas adotadas, poderá o Chefe 

do executivo, exonerar aqueles indivíduos que compõe o quadro funcional da 

administração pública, dotados de estabilidade, desde que de forma motivada. 

A extinção do cargo do servidor estável, gera ao Executivo o ônus de não poder 

criar cargos idênticos pelo prazo de 4 (quatro) anos, aludido no §6º: 

 
§6º O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será 
considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com 
atribuições iguais ou semelhantes no prazo de quatro anos. 

 
Caso seja comprovado, que os motivos determinantes para a exoneração são 

insubsistentes, o servidor exonerado poderá requerer na justiça, sua recondução, ou 

seja, a volta ao cargo em que o mesmo prestava serviço, com prazo prescricional de 

5 (cinco) anos para ingressar com a ação. 

Por fim, a exoneração prevista no artigo 169, §4º da Constituição Federal, só 

ocorre quando os limites de gasto com pessoal forem ultrapassados, e quando todas 

as medidas anteriores forem adotadas. Sendo então, necessário exonerar servidores 

estáveis, para conter uma crise orçamentária do Estado. 

Esta última hipótese adicionada pelo legislador, provoca uma série de 

discussões a respeito da sua constitucionalidade, pois prevê que quando o ente da 

federação ao qual o servidor estável esteja vinculado, tenha inobservado o limite de 

gastos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, ele poderá ser exonerado. A 

respeito do assunto, Celso Antônio Bandeira de Mello entende ser inconstitucional a 

hipótese de perda do cargo por servidor estável que foi adicionada no artigo 169, §4º, 

pela EC nº19/98, conforme consta a seguir: 

A determinação da perda dos cargos por parte dos servidores estáveis, com 

indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço, 

parece-nos flagrantemente inconstitucional, por superar os limites do poder 
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de emenda (cf. ns. 142 e ss.). Tal perda só poderia ocorrer com a extinção 

do cargo e colocação de seus ocupantes em disponibilidade remunerada, 

como previsto na Constituição (art. 41, § 3º). Salta aos olhos que uma simples 

emenda não poderia elidir o direito adquirido dos servidores estáveis a 

somente serem desligados do cargo em razão de faltas funcionais para as 

quais fosse prevista a pena de demissão, tudo apurado em regular processo 

administrativo ou judicial, consoante estabelecido no art. 41, antes de ser 

conspurcado pelo Emendão (cf. ns. 60 e 150). Segue-se que dita exoneração 

de estáveis, nela prevista, só poderia atingir os admitidos no serviço público 

depois do advento desta teratológica Emenda 19. Por tal motivo, é 

dispensável referir o conteúdo das normas gerais estabelecidas na 

mencionada Lei 9.801, de 16.6.99, para disciplinar tais exonerações. 28 

 

Celso Antônio Bandeira de Mello, defende então, que as novas modalidades 

de exoneração incorporadas a partir da EC nº19/98, teriam ultrapassados os limites 

imposto na constituição, como o limite introduzido pelo inciso IV do §4º do art. 60 da 

CRFB. Isto porque as mudanças, seriam inconstitucionais, uma vez que ao exonerar 

o servidor estável, a Administração Pública estaria ferindo o direito adquirido, ao 

ignorar a estabilidade obtida pelo servidor público. 

Sendo assim, para o autor, só seria possível a perda do cargo através de 

processo administrativo disciplinar ou sentença penal condenatória transitada em 

julgado, conforme aludido em um primeiro momento. 

Neste sentido, a inconstitucionalidade lecionada pelo autor, se dá somente aos 

servidores já estáveis, e não as novas hipóteses criadas pela emenda constitucional. 

A EC nº19/98, teria então ultrapassado os limites constitucionais, alterando e 

modificando clausulas que o poder constituinte originário não permite, por ser do 

cunho do poder reformador. 

O direito adquirido do servidor, a garantia de permanência no emprego, após 

incorporação da estabilidade, só poderia ser retirada por uma das formas previstas na 

constituição, em seu texto originário. O autor acredita que não seria possível realizar 

uma exoneração, mas sim colocar o servidor público em disponibilidade. Haja vista, 

que disponibilidade, protege o vínculo do servidor com a Administração, permitindo 

que, quando seu cargo for extinto ou declarado desnecessário, ele possa permanecer 

                                                             
28 (MELLO, Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, 2002. P. 238-239 
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sem trabalhar, mas o vínculo com o serviço público, permaneça, devido a garantia de 

estabilidade que o mesmo obteve. 

Além disto, a Lei Federal nº9801/99, veio regulamentar a exoneração prevista 

no artigo 169, §4º, contudo além dos requisitos previstos na Constituição, trouxe 

também exigências que o ato administrativo deve cumprir e especificar na 

determinação de seu ato: 

a) a economia de recursos e o número correspondente de servidores a serem 
exonerados devendo obedecer aos limites impostos pelo artigo 3, incisos I e 
II, ou seja, de até 30% dos cargos normais e 30% dos cargos que tenham 
servidores que desenvolvam atividades exclusivas do Estado; 
b) a atividade funcional e o órgão ou unidade administrativa objeto de redução 
pessoal; 
c) o critério geral impessoal escolhido para a identificação dos servidores 
estáveis a serem desligados dos respectivos cargos. O administrador público 
poderá escolher dentre os critérios impessoais previstos no §2º do art. 2º que 
são: menor tempo de serviço, maior remuneração ou menor idade. Não há 
ordem preferencial entre eles, podendo o ato ser motivado por qualquer um 
deles. (MORAES, 2006, p. 195) O critério impessoal escolhido ainda poderá 
ser combinado com o critério complementar do menor número de 
dependentes para fins de formalização de uma listagem de classificação 
d) os critérios e as garantias especiais escolhidos para identificação dos 
servidores estáveis que, em decorrência das atribuições do cargo efetivo, 
desenvolvam atividades exclusivas de Estado. O art. 3º traz algumas 
condições mais específicas de como proceder a exoneração do servidor 
estável que exerça, em função do cargo, atividade exclusiva de Estado; 
e) o prazo de pagamento da indenização devida pela perda do cargo e os 
créditos orçamentários para sua efetuação. 
 

Percebemos que, a partir desta disciplina está flexibilizada uma das maiores 

garantias do exercício do serviço público. 

 

3.3 A RELATIVIZAÇÃO DA ESTABILIDADE 
 

Várias críticas se constroem a partir da exoneração do servidor estável, 

conforme vimos em diferentes posições dos doutrinadores e das jurisprudências. O 

que movimenta a questão é que como um servidor que transpassou por diversos 

requisitos como: cumprir o prazo de três anos em efetivo serviço: perpassou por 

avaliações de desempenho e obteve êxito ao realizar o estágio probatório, para obter 

o benefício, poderá perder o benefício de permanência do cargo, sem que o mesmo 

tivesse realizado um crime, cujo gerasse uma condenação penal transitada em 

julgado ou por motivos que promovam um processo administrativo, que levasse a sua 

exoneração. 
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Não nos parece cabível, que após a obtenção do direito adquirido, este que é 

um direito fundamental, protegido pela constituição em seu artigo 5º, XXXVI, da 

Constituição Federal: “XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 

perfeito e a coisa julgada”, que os direitos adquiridos pelo indivíduo sejam 

prejudicados por nova lei. 

Isto seria, pretender que por meio de emenda, possam ser alteradas estas e 

outras garantias constitucionais, atingindo a própria cláusula da reserva legal que 

impede a ofensa ao direito adquirido. 

Conforme podemos perceber em jurisprudências, o servidor está passível da 

exoneração nos critérios do artigo 41 da CRFB/88: 

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 
ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. ARGUIDAS EM 
SEDE DE PRELIMINAR O AGRAVO DE INSTRUMENTO CONVERTIDO 
EM RETIDO E A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. REJEITADAS. 
ARGUIDA PELO APELADO A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO 
RECURSO DE APELAÇÃO. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL ESTÁVEL. EXONERAÇÃO. DECRETO DO PREFEITO. 
INOBSERVÂNCIA PELO MUNICÍPIO APELANTE DOS PRINCÍPIOS 
CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 
INADMISSIBILIDADE. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. REJEITADAS AS 
PRELIMINARES. NO MÉRITO, IMPROVIMENTO DO RECURSO. DO 
AGRAVO RETIDO: Em que pese a alegação de que o Agravo de 
Instrumento interposto às fls. 28/36 fora transformado em retido, verifica-se 
à fl. 41, decisão proferida por este Relator negando o efeito suspensivo ao 
presente recurso, e, às fls 74/76 o julgamento do referido agravo, sendo-lhe 
negado provimento, mantendo-se na íntegra a decisão agravada, por seus 
próprios fundamentos. Desse modo, a preliminar suscitada não pode ser 
apreciada, eis que não se coaduna com as alegações trazidas em sede de 
apelação. DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO: No caso em 
comento o ente público reintegrou servidor efetivo e estável, atribuindo-lhe 
a denominação de "servidor contratado". Entrementes, com a tal 
"contratação" foram convalidados todos os direitos do servidor 
anteriormente adquiridos, de modo que não há se falar em prescrição do 
fundo do direito. MÉRITO: Apresenta-se flagrantemente nulo o Decreto 
Municipal que exonera servidor concursado, incluindo-o em lista de 
funcionários que se encontravam em situação irregular, e não observa os 
princípios do contraditório e da ampla defesa. O servidor estável, 
conforme estabelecido no art. 41, § 1º da CF/88, somente perderá o 
cargo: 
1) em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 
2) mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada 
ampla defesa; 
3) mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na 
forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Tais hipóteses, 
contudo, não restaram configuradas no caso em comento. 
REJEITADAS AS PRELIMINARES. NO MÉRITO, IMPROVIMENTO DO 
RECURSO. (Grifos nossos). 
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a DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta 
pelo MUNICÍPIO DE PEIXE BOI, devidamente representado por procurador 
habilitado nos autos, com fulcro nos artigos 513 e seguintes do Código de 
Processo Civil, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da Vara Única 
da Comarca de Peixe Boi que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA 
ajuizada pela apelada, julgou procedente o pedido inaugural, condenando-
o a pagar o valor de R$ 28.213,00 (vinte e oito mil, duzentos e treze reais), 
referente ao período de afastamento da servidora, atualizado 
monetariamente pelo índice do IPCA e juros de popança. Em suas razões, 
às fls. 40/66 dos autos, o apelante aduziu que a sentença merecia reforma, 
pois os efeitos da revelia não são suficientes para condenar a Fazenda 
Pública. Atacou ainda outro ponto do decisium, alegando que o arbitramento 
de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da 
condenação foi excessivo, considerando que o trabalho realizado não foi 
complexo para justificar o percentual fixado. Por fim, pleiteou o 
conhecimento e provimento do seu recurso. Apelo recebido no duplo efeito 
(fl. 49). Em sede de contrarrazões (fls. 50/53), os apelados pugnaram, em 
síntese, pela manutenção da sentença guerreada. Coube-me a relatoria 
doa1 feito por redistribuição (fl. 57). Instado a se manifestar, o custos legis 
de 2º grau, deixou de emitir parecer, com esteio na Recomendação nº 
16/2010, do CNMP (fls. 61/63). Vieram-me conclusos os autos (fl. 63v). É o 
relatório. DECIDO. Na análise acurada dos autos, percebo que a sentença 
apelada não merece reforma. Com efeito, patente está a ilegalidade 
cometida pelo recorrente, já que exonerou o apelante, sem garantir o seu 
direito constitucional fundamental ao contraditório e à ampla defesa. Aliás, 
fato este comprovado por meio do julgamento do mandado de segurança nº 
041.2009.1.000012-0, confirmado pelo v. acórdão de nº 99.326, pois não 
possui efeito algum a desconstituição de nomeação de servidor público 
admitido por concurso público, sem que lhe tenha sido garantido o direito à 
ampla defesa e ao contraditório ou mesmo um procedimento administrativo. 
Nesse compasso, em sintonia com o art. 5º, LIV, da CF, o art. 42, da Carta 
Maior, deu concretude a esse artigo, materializando uma das hipóteses de 
manifestação do devido processo legal ao prever: Art. 41. São estáveis 
após três anos de efetivoa2 exercício os servidores nomeados para 
cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. § 1º O 
servidor público estável só perderá o cargo: I - em virtude de sentença 
judicial transitada em julgado; II - mediante processo administrativo 
em que lhe seja assegurada ampla defesa; III - mediante procedimento 
de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, 
assegurada ampla defesa. § 2º Invalidada por sentença judicial a 
demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual 
ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem 
direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em 
disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. 
§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor 
estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao 
tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. § 
4ºa3 Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a 
avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa 
finalidade. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) Como 
se vê, o art. 41, § 2º, da CF/88 estatui no sentido de que, invalidada por 
sentença judicial a demissão do servidor estável, este terá direito de 
retornar ao cargo que ocupava anteriormente, recebendo retroativamente 
todos os direitos e vantagens do período em que ilegalmente se encontrava 
demitido, sendo que esse período deverá ser contado para todos os efeitos 
como de efetivo exercício. Uma questão que se coloca, aqui, é que o texto 
constitucional afirma que só é cabível a reintegração se o servidor já tiver 
adquirido a proteção da estabilidade. Contudo, na circunstância de o 
servidor se encontrar no estágio probatório, o fato de ele ainda não ser 
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estável jamais autorizaria a administração a ¿puni-lo¿ de forma sumária. Já 
se encontra pacificado que, mesmo o servidor não tendo adquirido a 
estabilidade, a administração terá a obrigatoriedade de instaurar um 
processo administrativo em que seja assegurado a ele o direito ao 
contraditório e à ampla defesa. A propósito, o STF já se manifestoua4 que 
¿consoante a jurisprudência desta Corte, os atos da Administração Pública 
que tiverem o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão 
deverão ser precedidos de prévio procedimento em que se assegure ao 
interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.¿ 
(RE 590964 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado 
em 16/10/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 09-11-2012 
PUBLIC 12-11-2012). E também: ¿a jurisprudência da corte tem se firmado 
no sentido de que a ausência de processo administrativo ou a inobservância 
aos princípios do contraditório e da ampla defesa torna nulo o ato de 
demissão de servidor público, seja ele civil ou militar, estável ou não.¿ (RE 
- AgR 345.434, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ 20.5.2005). Em 
apoio dessa conclusão, invoco os seguintes arestos do Supremo Tribunal 
Federal, no sentido de que a demissão de servidores públicos, mesmo que 
não estáveis, deve necessariamente ser precedida de processo 
administrativo, assegurando o exercício do contraditório e da ampla defesa: 
(¿) 1ª Turma - Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 594040/SP 
- Relator Ministro Ricardo Lewandowski - Acórdão de 06 de abril de 2010, 
publicado no DJe de 22 de abril de 2010 2ª Turma - Recurso Extraordinário 
nºa5 223904/MG - Relatora Ministra Ellen Gracie - Acórdão de 08 de junho 
de 2004, publicado no DJU de 06 de agosto de 2004. E mais: EMENTA: 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. 
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA 
DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE 
NEGA PROVIMENTO. 
1. Para a exoneração de servidor público, ainda que em estágio probatório, 
é imprescindível a observância do devido processo legal com as garantias 
a ele inerentes. Precedentes. 
2. Impossibilidade de reexame de provas em recurso extraordinário: 
incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. (AI 623854 AgR, 
Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 25/08/2009, 
DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-11 
PP-02298) EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 
EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. CONTRADITÓRIO E AMPLA 
DEFESA. I. - Servidor público, ainda que não goze de estabilidade 
excepcional, não pode ser exonerado do cargo sem a observância do 
devido processo legal. II. - Agravo não provido. (RE 409997 AgR, Relator 
(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2005, DJ 
16-12-2005 PP-00107 EMENT VOL-02218-05 PP-01027). Aliás, a súmula 
nº 21, do Supremo Tribunal Federal já delineavaa6 que ¿funcionário em 
estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou 
sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade¿. Portanto, 
sendo o apelado reintegrado em seu cargo, faz jus a todos os direitos 
patrimoniais relativos ao exercício do cargo do qual ficou impedido de 
usufruir, em virtude da exoneração, reconhecida ilegal por sentença judicial, 
O servidor que retornou ao cargo que ocupava têm o direito ao recebimento 
de todos os direitos e vantagens do período em que estive afastado e todo 
o tempo será contado como se estivessem em efetivo exercício. 
Decorrência lógica, em atenção ao princípio da restitutio in integrum, a 
anulação do ato de demissão tem como consequência a reintegração do 
servidor afastado com o restabelecimento do status quo ante, vale dizer, 
assegura-se ao servidor a recomposição integral de seus direitos, inclusive 
o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período 
em que esteve indevidamente desligado do serviço público. Em verdade, 
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não podem os apelados serem apenados por ato ilegal da administração 
pública tampouco sofrer os efeitos da má administração municipal, tendo o 
ato de reintegração que retroagir à data da exoneração para lhe reconhecer 
todosa7 os direitos legais. Assim, dúvidas não há acerca do acerto da 
decisão recorrida quanto ao deferimento do dano material. Cito os seguintes 
precedentes do STJ: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM 
RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL. EFEITOS FINANCEIROS. RESTABELECIMENTO DO 
STATUS QUO ANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A análise 
de matéria de cunho constitucional é, por força do art. 102, III da Carta 
Maior, exclusiva da Suprema Corte, sendo, portanto, vedado a este 
Superior Tribunal de Justiça conhecer da suposta infringência, ainda que 
para fins de prequestionamento. 2. Ao Servidor Público reintegrado é 
assegurado, como efeito lógico, todos os direitos de que fora privado em 
razão da ilegal demissão, inclusive os vencimentos retroativos. Precedente. 
3. A decisão que declara a nulidade do ato de demissão e determina a 
reintegração de Servidor Público ao cargo de origem, ainda que em estágio 
probatório, opera efeitos ex tunc, ou seja, restabelece o status quo ante, de 
modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que 
seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público. 
4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 1153346/RS, Rel. 
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado ema8 
03/05/2011, DJe 09/06/2011) AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. 
SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. ANULAÇÃO. REINTEGRAÇÃO. 
EFEITOS FINANCEIROS. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO 
ANTE. - A anulação do ato de demissão de servidor, com a respectiva 
reintegração, tem como corolário a recomposição integral dos direitos do 
servidor demitido, em respeito ao princípio da restitutio in integrum. - Agravo 
regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1104582/RS, Rel. 
Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 
SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2010, DJe 08/03/2010) Registro, ainda, 
posicionamento desta Corte sobre a questão: REEXAME NECESSÁRIO DE 
SENTENÇA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO C/C 
DANOS MORAIS. AUTORA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO. O 
MUNICÍPIO RÉU, ALEGANDO VIOLAÇÃO A LEI DE 
RESPONSABILIDADE FISCAL E IRREGULARIDADES NA REALIZAÇÃO 
DO CERTAME, IGNOROU A NOMEAÇÃO DA AUTORA E A FEZ 
SUBSCREVER CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. APÓS 
ALGUM TEMPO, TRABALHANDO COMO TEMPORÁRIA A AUTORA FOI 
SUMARIAMENTE DISPENSADA PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA 
CONDENATÓRIA, DETERMINANDO A REINTEGRAÇÃO DA AUTORA NO 
CARGO PARA O QUAL FOI EMPOSSADA E CONDENANDO O 
MUNICÍPIO RÉU A PAGAR OS SALÁRIOS E DEMAIS VANTAGENS EM 
ATRASO, DESDE JANEIRO DE 2008, DEVIDAMENTE CORRIGIDOS 
ALÉM DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$a9 2.500,00 (DOIS MIL E 
QUINHENTOS REAIS). CORRETA A DOUTA JULGADORA EM SEU 
DECISUM, AO DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DA SERVIDORA AO 
SEU CARGO APÓS TER SIDO RECONHECIDA À ILEGALIDADE DE SUA 
DEMISSÃO, COM AMPARO NO ARTIGO 41, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA. REEXAME CONHECIDO E SENTENÇA MANTIDA 
INTEGRALMENTE. 1- Ficou evidente a ilegalidade cometida pelo Município 
Requerido, visto que exonerou a Requerente sem lhe garantir qualquer 
direito de defesa, por mínimo que seja. Mostra-se correta tal afirmativa, 
dada a não valia da exoneração de funcionário, admitido por concurso 
público, apenas por meio de decreto, sem que lhe tenha sido garantido o 
direito à ampla defesa e ao contraditório. 2- Sendo a servidora reintegrada 
em seu cargo, faz jus a todos os direitos patrimoniais relativos ao exercício 
do cargo do qual restou impedida de usufruir, em virtude da exoneração, 
reconhecida ilegal por sentença judicial. 3- Determinado o retorno da 



56 
 

 

servidora ao seu cargo de origem face ato ilegal da Administração Pública, 
não pode esta sofrer os efeitos da má administração municipal, tendo o ato 
de reintegração que retroagir à data da exoneração, para lhe reconhecer 
todos os direitos legais. 4- O servidor público reintegrado em razão da 
anulação judicial do ato que o exonerou, tem direito à indenização referente 
à remuneração não percebida nob0 período em que ficou afastado 
compreendido entre o ato de exoneração e sua reintegração (grifos nossos). 

 

Portanto, em todas as jurisprudências firmadas, a exoneração do servidor foi 

analisada a partir dos critérios de perda do cargo, fincados no texto originário, 

demonstrando uma passividade a respeito destas normas. 

Muitos defendem que, após a surgimento destas novas possibilidades que 

ensejam a perda do cargo do servidor estável, demonstram uma insegurança, pois 

o mesmo poderia ser exonerado caso seu desempenho não fosse adequado ao 

sistema, ou até mesmo por situações que fogem à sua vontade, mas que transmitem, 

sobretudo, a vontade do Estado, para que o mesmo adeque seu orçamento dentro 

dos limites legais. 

Neste sentido, a jurista Lucia Valle de Figueiredo29, adota um posicionamento 

que revela, que com o surgimento da EC nº19/98, fomentou-se um novo tipo de 

estabilidade que relativiza a segurança da permanência do cargo, que até então era 

conferida ao instituto. 

Portanto, com estas modificações, o servidor estável ainda detém uma maior 

segurança jurídica quanto aos servidores celetistas, por exemplo. Visto que, o 

regime celetista não provê a servidores a estabilidade. Porém, ainda que sejam 

detentores de uma maior segurança jurídica, a estabilidade que nasce a partir da 

implementação da EC nº19/98, não será a mesma, haja vista as novas 

possibilidades de perda do cargo.30 

Por isso, só seria possível considerar que o servidor garantia a estabilidade 

com o surgimento da EC nº19/98, caso refletíssemos que a estabilidade não era um 

direito adquirido, o que parece totalmente incongruente, visto que muitos almejam 

adentrar no quadro funcional da administração pública para obter este benefício. 

                                                             
29 FIGUEIREDO, Lucia Valle. Reforma Administrativa-Estabilidade- Direito Adquirido. A&C-Revista de 
Direito Administrativo & Constitucional, Curitiba, vol. Nº10, P.81/95, 2002. 
30 SANTOS, Pedro Henricco Baker Gomes e Souza- Trabalho de conclusão de Curso. A exoneração 

de Servidores Públicos por Excesso de Despesa com Pessoal 
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Lucia Figueiredo, remete que a “flexibilização da estabilidade”, não deveria 

afetar os servidores que já haviam adquirido a estabilidade durante a vacância do 

texto original. Portanto, só iria afetar aos que fossem ingressar no novo regime: 

 
Sob essa ótica examinaremos a questão da chamada “flexibilização da 
estabilidade para aqueles que já são estáveis. E, examinando-a sob esta 
ótica, devemos, inexoravelmente, concluir que a estabilidade dos que a 
adquiriram dentro dos cânones constitucionais, que da constituição de 
1988, quer da anterior de 1967, ou até mesmo, das normas das Disposições 
Transitórias de ambas as constituições, não pode ser flexibilizada. As novas 
disposições constitucionais constituem-se em regime novo, apto a vigorar 
para as relações subjetivas surgidas após a Emenda. (...) isso porque a 
irretroatividade da lei para não atingimento das situações já constituídas, é 
princípio estruturante do Estado Democrático de Direito. Além do mais, está 
esculpida no artigo 5º, XXXVI, portanto faz parte do cerne fixo da 
Constituição. É princípio de suma importância para a segurança jurídica. Se 
assim não fosse, a Emenda estaria a suprimir o direito derivado da própria 
constituição, surgido do Poder Constituinte Originário.31 
 

Caso consideramos, que aqueles que já haviam obtido estabilidade antes da 

Emenda, possuem o direito adquirido, está deverá ser aplicada nas mesmas 

condições a que foi adquirida. Logo, as mudanças realizadas não poderão atingir os 

que estão sob a égide anterior a aplicação da emenda. 

Sabemos também, que quando o cargo do servidor é extinto, o mesmo deverá 

ser colocado em disponibilidade pela Administração Pública, até ordem ao contrário, 

podendo deixar de trabalhar, até que o Estado lhe coloque em outra atividade. A 

disponibilidade não provoca ao servidor a perda da sua remuneração. 

Esta disponibilidade não é eterna, em razão da própria lei determinar que o 

servidor deve ser obrigatoriamente aproveitado em função compatível àquela de 

origem. 

Neste sentido, a respeito dos novos tipos de exoneração, uma das formas de 

evitar a inconstitucionalidade destas exonerações e os custos da mesma ao Estado, 

seria colocar em disponibilidade o servidor público. O que significa dizer que, o 

servidor que por insuficiência de desempenho ou por redução de gasto com pessoal 

deverá ser colocado em disponibilidade. 

                                                             
31 FIGUEIREDO, Lucia Valle. Reforma Administrativa-Estabilidade-Direito Adquirido. A&C- Revista de Direito 
Administrativo e Constitucional, Curitiba, vol. Nº10, P.94. 2002. 
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Parece totalmente desconexo “punir” o servidor colocando-o em 

disponibilidade, uma vez que de acordo com a regra, o mesmo continuará sendo 

remunerado.  

A ideia é que com a falta de desempenho e com a redução de gastos, transfira 

o servidor para uma área que está carente de desenvolvimento e mão de obra, 

diminuindo então, os futuros gastos com uma nova admissão. 

Não é plausível que o indivíduo que tenha perpassado por diversas condições, 

para que este obtivesse a estabilidade funcional e financeira, tenha seu direito 

adquirido retirado e exonerado, por motivos análogos a sua vontade ou a sua prática. 

Por fim, não é viável flexibilizar a condição adquirida pelo servidor, sobretudo, 

pautando-se no Direito Fundamental preconizado na Constituição Federal, que 

determina que ao ser adquirido, este é um patrimônio jurídico do titular ao ser 

incorporado. 

Portando, o que se vê é que com as novas possibilidades do servidor perder o 

cargo em que foi inserido, determina a relativização de uma estabilidade funcional. 
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CONCLUSÃO 

O estudo elaborado, teve como objeto a estabilidade do servidor público e as 

novas normas de exoneração do servidor público estável, adicionadas pela Emenda 

Constitucional nº 19/98. 

A Emenda Constitucional nº19/98, adicionou ao ordenamento jurídico duas 

novas maneiras do servidor público estável perder seu cargo, sendo: por insuficiência 

de rendimento ou por excesso de gasto com o pessoal pelo ente o qual está vinculado. 

A garantia da estabilidade, fomentada pelo legislador, foi criada com o intuito 

de prevenir o servidor de possíveis arbitrariedades do poder, e, assim, também 

almejando em troca, garantir um maior desempenho de suas atividades. 

Ser estável, conforme exposto, é ter garantido a permanência no serviço 

público, ao admitir novas hipóteses, acarretará a relativização do benefício, por 

consequência este perderá o seu sentido. 

A Emendas Constitucionais, possuem limitações pré-estabelecidas na 

Constituição Federal, portanto estas não poderão surgir com novas regras estão fora 

do seu alcance de deliberação.  

O Direito adquirido, é uma das maiores limitações das emendas constitucionais.  

Caso este seja atingindo, demonstrar-se-á uma flexibilização das normas, dando 

poder ilimitado ao Poder Constituinte Derivado Reformador, podendo levar a uma 

reforma das ideias normativas realizadas pelo Poder Constituinte Originário. 

No que diz respeito aos servidores estáveis, quando a Emenda Constitucional 

nº 19/98 entrou em vigor, é indiscutível que estes sejam exonerado, principalmente 

nos moldes do artigo 169, §4º da CRFB/88, visto que atingiram seu direito adquirido 
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sob a égide do regime constitucional anterior, além de terem sido consagrados com o 

ato jurídico perfeito. Portanto, não é possível que as novas hipóteses atinjam os 

estáveis anterior a emenda. 

Ressalta-se, que antes da aplicação destas novas modalidades, é necessário 

que seja exonerado os servidores que ainda não possuem a estabilidade como direito 

adquirido. A EC nº 19/98, complementa ao artigo 169, §4º, II da CRFB/88, que os 

servidores não estáveis são aqueles que ingressaram no cargo público antes de 5 de 

Outubro de 1983 e a promulgação da Constituição. 

Neste sentido, é possível perceber, que os servidores os quais a emenda 

constitucional relata que devem ser exonerados, só serão exonerados após os 

servidores que ainda não incorporaram a estabilidade. Entretanto, não há qualquer 

posicionamento jurisprudencial nesse sentido, apenas se lastreia a melhor 

intepretação do dispositivo. 

Ainda assim, a exoneração se torna muito mais flexível, pois não há nada que 

impeça o administrador de exonerar os não estáveis, depois exonerar os estáveis, 

mas permanecer com os servidores em estágio probatório. O ato tornou-se muito mais 

discricionário, do que normativo. 

Ademais, a exoneração dos servidores estáveis, provocaria uma melhora na 

situação econômica, porém em contrapartida, geraria um déficit na área na qual o 

servidor estável foi exonerado, surgindo a necessidade de uma nova contratação, 

para preencher está lacuna. 

Portanto, a contratação de novos servidores, somente poderia ser realizada 

através da prestação do concurso público, gerando mais gastos a economia do 

Estado. 

Por fim, a EC nª19/98 transmite uma maior flexibilização da estabilidade do 

servidor público. Esta flexibilização, fere o direito adquirido que deve ser respeitado e 

aplicado, segundo a Constituição Federal. 

A garantia da estabilidade, é um dos maiores benefícios que o servidor público 

irá garantir. Atingi-la, colocará o trabalho público em pé de igualdade com o trabalho 

privado, por poder compensar a diferença com outros atrativos. A estabilidade não 
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tem como mais ser usada como forma de displicência com o serviço, em virtude da 

sua difícil perda, visto que a avaliação periódica preenche este vácuo, obrigando que 

os servidores públicos estejam em constante efetividade laborativa. 

Por fim, não é viável flexibilizar o benefício adquirido pelo servidor, sobretudo, 

em respeito ao Direito Fundamental determinado na Constituição Federal, que expõe 

que quando o direito for adquirido, este será um patrimônio jurídico de seu titular, não 

podendo ser retirado.  
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